
PRIE SMETONOS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

59.1.1, 59.1.2. Šio projekto tikslas - ne išaukštinti Antano Smetonos asmenybę, bet pagerbti kaip 
pirmąjį Lietuvos prezidentą, 1919 metais išrinktą Lietuvos Valstybės Tarybos, pažymėti tarpukario 
epochą, kurios dėka susikūrė moderni lietuvių tauta. Antanas Smetona yra šios epochos ženklas, 
kaip ir jo žmona Sofija Chodakauskaitė-Smetonienė. Ryškūs tarpukario simboliai yra ir to 
laikotarpio kultūros elementai, susiję su užgimusia Lietuvos apdovanojimų tradicija. 
Antanas Smetona valstybės atkūrimo pradžioje buvo neginčijamas kandidatas į prezidentus, 
autoritetas ir gabus publicistas, kuris iš Basanavičiaus perėmė valstybės Architekto estafetę. 
Lietuvos valstybės atkūrimo laikotarpiu Antanas Smetona užėmė kertinį vaidmenį formuodamas 
Prezidento instituciją, vadovaudamas sudėtingai užsienio politikai, ypač su Vokietija, derindamas 
skirtingų Lietuvos Valstybės Tarybos stovyklų interesus. 
Sofija Chodakauskaitė-Smetonienė, pirmoji Lietuvos ledi, suvaidino ypač svarbų, bet dažnai 
nepelnytai nuvertinamą prezidentienės vaidmenį valstybių vadovų šeimose. Kaip įtvirtinta Lietuvos 
Respublikos konstitucijoje – šeima yra valstybės pagrindas, tad jei šeima stipri, tai ir valstybė 
laikosi tvirtai. Sofija būdama bajoriškos kilmės kartu su savimi į šeimą atsinešė senosios Lietuvos - 
LDK bajorų atmintį, laikyseną ir tradicijas. Išbajorės Sofijos ir inteligento Antano šeimoje 
simboliškai susijungė buvusios LDK ir naujasis, tautiniais pagrindais besikuriančios Lietuvos, 
elitas. Kaip pažymi Lietuvos šimtmečio asmenybių tyrėjai, ši prezidentinė pora – duetas, kuriam 
lygaus iki šiol Lietuva neturi. 
Tuščia kėdė šalia Smetonų – tai nuoroda į posakį "prie Smetonos". Pasak filosofo Algirdo Juliaus 
Greimo, "Smetonos laikai – tai nepriklausomybės laikai". Šis posakis mums primena Smetonos 
laikų mokyklą, kuri išugdė idealistų kartą, tarpukariu "stačiusią" Lietuvą, o pokariu ėjusią į 
partizaninį karą, pasauliui ir ateities kartoms įrodžiusį nepriklausomybės siekio rimtumą. Tačiau 
neužimta kėdė taip pat kviečia žiūrovą laisvai ir nevaržomai įsivaizduoti, ką jis mato "šalia" Antano 
ir Sofijos Smetonų, skaitydamas užrašą "prie Smetonos". Tuščia kėdė išcentruoja skulptūrinę 
kompoziciją, suteikia neformalumo ir kitokį žvilgsnį į svarbių asmenų įamžinimo tradiciją. 
Paminklinė Vyčio Kryžiaus dalis – tai jungtis tarp Senosios Lietuvos centro – Valdovų rūmų, pilių, 
Katedros, ir Naujosios – Lietuvos Respublikos parlamento. Istoriškai susiklostė, kad šioje vietoje 
buvę Lietuvos Valstybės Tarybos rūmai, o dabar ir paminklas Antanui Smetonai yra tarsi tarpinė 
grandis, simbolizuojanti nepamainomą tarpukario Lietuvos valstybės laikotarpį. Vyčio Kryžius 
tampa ir Lietuvos valstybingumo keliu, žyminčiu valstybės atkūrimo laikotarpį. Vyčio Kryžiaus 
ordinu buvo apdovanotas ir pats Antanas Smetona. Šį apdovanojimą jis ypač mėgo nešioti, nes 
ordinas žymėjo sudėtingą, bet sėkmingą Smetonos vadovavimo valstybei laikotarpį 
Nepriklausomybės kovų metu. 
Tarp paminklo segmentų projektuojamas ryškus tarpukario akcentas – Vytauto Didžiojo ordinas 
(žvaigždė), įsteigtas 1930 metais. Šis ordinas su aukso grandine, sukurtas dailininko Jono Burbos, 
kalba apie aukštą tarpukario modernizmo dizaino lygį (grandinės elementai projektuojami ant 
paminklinės Vyčio Kryžiaus dalies). Ordinas yra įteikiamas išrinktajam Lietuvos Respublikos 
prezidentui kaip insignija, simbolizuoja mūsų istorinę atmintį ir primena, kad šių dienų Lietuva yra  
LDK ir Smetonos Lietuvos tąsa.   
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59.1.3. Pagrindinė projektuojamos teritorijos urbanistinė idėja – tai lygiagrečiai Gedimino 
prospekto besitęsiantis Vyčio Kryžius, žymintis ne tik čia stovėjusius Lietuvos Valstybės Tarybos 
rūmus, bet ir menamą jungtį tarp Senosios Lietuvos centro - Valdovų rūmų, pilių, Katedros ir 
Naujosios - Lietuvos Respublikos parlamento. Taip kartu prisitaikoma prie esamos netaisyklingo 
pailgo stačiakampio formos projektuojamos teritorijos.  

59.1.4. Projektuojamos teritorijos architektūrinė idėja – išnaudoti paminklo teritorijoje esamų 
atraminių sienelių planinę struktūrą, keičiant ją tik iš dalies: išlaikant sankryžos tarp Gedimino 
prospekto ir Vilniaus g. posūkio spindulį, formuojant žemesnius paminklo tūrių aukščius, nei dabar 
esančios atraminės sienelės, taip sukuriant atviresnę aikštės struktūrą, daugiau vietos lauko kavinei, 
pagerinant sąlygas patekti į kavinę ir knygyną. Pasirinktas paminklo (skulptūrinės kompozicijos ir 
Vyčio Kryžiaus dalies) mastelis sukurs jaukumo aikštės lankytojams. 

59.1.5. Vietoje teritorijoje esamų atraminių sienelių, kurios sprendė teritorijos peraukštėjimo 
klausimą, formuojamas pjedestalas skulptūrinei kompozicijai bei paminklinė Vyčio Kryžiaus dalis, 
kuri atlieka tą pačią funkciją, tačiau turėdama nuolydį į šaligatvį arčiau Gedimino pr., labiau atveria 
vaizdą į teritoriją, esančią šalia kavinės. Aukštesnėje teritorijos dalyje numatomi želdiniai 
klombose, kurie sukurtų natūralią uždangą kavinės lankytojams. 
Paminklą sudaro trys dalys. Pirmoji prasideda kryptimi nuo Lukiškių aikštės link Kudirkos aikštės, 
tada paliekamas tarpas - praėjimas į kavinės teritoriją, kur grindinyje inkrustuojamas Lietuvos 
Respublikos prezidento Vytauto Didžiojo ordino žvaigždės grafinis sprendimas. Toliau, link 
Kudirkos aikštės tuo pačiu nuolydžiu tęsiama akmeninė paminklo dalis, kurioje iš skirtingų 
medžiagų plokštumoje formuojamas Vyčio Kryžius kartu su graviruojama Vytauto Didžiojo ordino 
grandinės interpretacija. Ši, antroji paminklo dalis tęsiasi iki užsisukimo pagal Gedimino pr. ir 
Vilniaus g. sankryžą ir kyla aukštyn tol, kol pasiekia savo pločio kraštą, o tada lūžta į lygiagretę 
aukštesnei sklypo daliai. Nuo šio lūžio prasideda trečioji paminklo dalis – pjedestalas ir skulptūrinė 
kompozicija. Skulptūrinę kompoziciją sudaro dvi sėdinčios figūros: centre – Antanas Smetona, jam 
iš kairės - žmona Sofija Chodakauskaitė-Smetonienė, iš dešinės – laisva kėdė. 
Paminklo pjedestalas, kuris yra užsisukęs į Vilniaus gatvės pusę, projektuojamas 1.95 m trumpesnis 
negu čia buvusi atraminė sienelė, todėl šioje vietoje siūloma įrengti pandusą su per vidurį einančiais 
laiptais, tokiu būdu palengvinant patekimą į aikštę tėvams su vaikais vežimėliuose. Neįgalieji 
užvažiuoti prie paminklo ir į kavinės teritoriją galės per praėjimą, esantį tarp pirmosios ir antrosios 
paminklo dalių arba prieš pirmąją paminklo dalį, einant Lukiškių aikštės kryptimi. 
Kavinės teritorijoje esanti ekspozicinė vitrina bus perkelta 6 m į kairę, į lygiavertę vietą, o vietoj jos 
pasodinti želdiniai. 
Ant atraminės sienutės iš Vilniaus g. pusės esanti atminimo lenta bus perkelta ant paminklo 
pjedestalo dalies. 

59.1.6. Paminklinei Vyčio Kryžiaus ir pjedestalo dalims naudojamas tamsiai ir šviesiai pilkas  
natūralus arba dirbtinis akmuo. Vyčio Kryžius formuojamas iš šviesaus granito arba dirbtinio 
akmens trinkelių. Tamsiojoje akmens dalyje numatoma išgraviruoti Vytauto Didžiojo ordino 
grandinės interpretaciją taip, kad ordino žvaigždė tarp paminklo segmentų būtų jos centre.  
Skulptūrinės kompozicijos dalys liejamos iš bronzos.  

59.1.7. Projektuojamos teritorijos grindinį stengiamasi maksimaliai išsaugoti tą patį (granitinės 
plokštės). Tik kai kuriose vietose atsivers laisvas plotas nuėmus atramines sieneles, todėl ten bus  
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paklotos tokios pačios granitinės plokštės. Vytauto Didžiojo ordino žvaigždės grafinis sprendimas 
bus inkrustuojamas į esamą grindinį. 

59.1.8. Projektuojamos teritorijos plote numatomi papildomi taškiniai šviestuvai, naudojantys 
saulės energiją. 
Pateikus konstruktyvo ekspertizės išvadas ir esant galimybei paminklui bus panaudoti esamų 
sienelių pamatai. 

59.1.9., 59.1.10. Ardant atramines sienutes, turi būti užsakyta konstruktyvo ekspertizė, kuri pateiks 
išvadas, ar galima bus bent iš dalies panaudoti esamus atraminių sienučių pamatus, ar reikės iš 
naujo juos įrengti paminklinei Vyčio Kryžiaus daliai ir pjedestalui. Naujai projektuojamam 
pandusui su laipteliais turės būti įrengtas naujas pamatas.  

59.1.11., 59.1.12. Pagal formuojamą Vyčio Kryžiaus kontūrą įklojama 35 mm pločio šviečianti 
juosta, kuri užsidegs sutemus. Projektuojamas taškinis skulptūrinės kompozicijos ir Vytauto 
Didžiojo ordino žvaigždės apšvietimas prožektoriais, kurie bus įmontuoti šalia esančiuose 
žibintuose. Taip pat projektuojamos teritorijos plote numatomi papildomi taškiniai šviestuvai, 
naudosiantys saulės energiją. 
Teritorija tvarkoma neliečiant  lietaus kanalizacijos trasos. Iki  jos išlaikomas 70 cm atstumas. 

59.1.13. Paminklo pjedestalas, kuris yra užsisukęs į Vilniaus gatvės pusę, projektuojamas 1.95 m 
trumpesnis negu čia buvusi atraminė sienelė, todėl šioje vietoje siūloma įrengti pandusą su per 
vidurį einančiais laiptais, tokiu būdu palengvinant patekimą į aikštę tėvams su vaikais vežimėliuose. 
Neįgalieji užvažiuoti prie paminklo ir į kavinės teritoriją galės per praėjimą, esantį tarp pirmosios ir 
antrosios paminklo dalių arba prieš pirmąją paminklo dalį, einant Lukiškių aikštės kryptimi. 
Paminklas ir jame įkomponuoti Lietuvai svarbūs istoriniai ženklai yra aiškiai atpažįstami, 
suprantami ir perskaitomi. 
Paminklo mastelis yra pritaikytas esamai aikštės erdvei bei kuria jaukią vilnietišką aplinką. 
Keliose paminklo matomose vietose bus įrengti QR kodai, kurie nukreips į papildomą informaciją 
apie paminklą, Antaną Smetoną bei tarpukario Lietuvą. 
Bus įrengta informacinė lentelė su glausta paminklo informacija bei jo perduodama žinia. 

59.1.14. Projektuojamos teritorijos ir paminklinio objekto rodikliai: 

Projektuojamos teritorijos plotas- 564 kv.m. 
Bendras paminklinės Vyčio Kryžiaus dalies ir pjedestalo plotas- 77.7 kv.m. 
Želdinių plotas- 6.3 kv.m. 
Kietų dangų (grindinio) plotas- 480 kv.m. 
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59.1.15 Pilnos apimties projekto kaina su PVM (eurais):   -         244 500 

1. Projekto sukūrimas ir paruošimas:  
   
  Projektas………………………………………….………….   9 000 

2. Paminklinio objekto sukūrimas:  
   
  Skulptūrinės kompozicijos modelio M1:1 sukūrimas….……   25 000 

  “Žvaigždės” ir “aukso grandinės”  
  grafiniai sprendiniai, ruošiniai…………….………..………. 3 000  

3. Paminklinio objekto fizinis išpildymas: 
    
   Skulptūrinė kompozicija (bronza, ner. plienas) …………….   96 000 
    
   Postamentas ir postamento tęsinys -  
   (akmuo, dirbt. akmuo, metalas, šriftai) 
   “Vyčio kryžiaus” platforma su “aukso grandinės” inkrustacija   54 000 

   Žvaigždės inkrustacija grindinyje..………………………….. 9 000 

   Viso - pirmas, antras, trečias punktai  -  196 000 

4. Projektuojamos teritorijos sutvarkymo išlaidos: 
   
  senų granitinių kolumbariumų išmontavimas……………….. 2 500 

  naujo granitinio grindinio klojimas atidengtuose plotuose….. 7 000 

  pandusas ir laiptai (pratęsimas)……………………………… 3000 

  pamatai ………………………………………………………. 8 000 
   
   “Vyčio kryžiaus” kontūrų ir skulptūrų apšvietimas…………. 20 000 

  suformuotų gyvatvorių medelių sodinimas ileidžiant grindinyje 9 000 

  Viso  - projektuojamos teritorijos sutvarkymo išlaidos     - 49 500 
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TRUMPA PROJEKTO IDĖJA 

Šio projekto tikslas – ne išaukštinti Antano Smetonos asmenybę, bet pagerbti kaip pirmąjį Lietuvos 
prezidentą, pažymėti tarpukario epochą, kurios dėka susikūrė moderni lietuvių tauta. Smetona yra 
šios epochos ženklas, kaip ir jo žmona Sofija Chodakauskaitė-Smetonienė. Ryškūs tarpukario 
simboliai yra ir to laikotarpio kultūros elementai, susiję su užgimusia Lietuvos apdovanojimų 
tradicija. 
Tuščia kėdė šalia Smetonų – tai nuoroda į posakį "prie Smetonos", kuris mums primena Smetonos 
laikų idealistų kartą, tarpukariu "stačiusią" Lietuvą, bet kartu kviečia žiūrovą nevaržomai 
įsivaizduoti, ką jis mato "šalia" prezidento šeimos.  
Paminklinė Vyčio Kryžiaus dalis – tai jungtis tarp Senosios Lietuvos centro – Valdovų rūmų, pilių, 
Katedros, ir Naujosios – Lietuvos Respublikos parlamento. Istoriškai susiklostė, kad šioje vietoje 
buvę Lietuvos Valstybės Tarybos rūmai, o dabar ir paminklas Antanui Smetonai yra tarsi tarpinė 
grandis, simbolizuojanti nepamainomą tarpukario Lietuvos valstybės laikotarpį.


