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PAMINKLINIO OBJEKTO PAGRINDINĖ IDĖJA 

Paminklinio objekto pagrindinė idėja yra įprasminti Juozo Lukšos-Daumanto, Lietuvos 

Laisvės Kovos Karžygio, nuopelnus Lietuvai ir jo daugiabriaunę asmenybę, kuri buvo 

žinoma ne vienu vardu (partizaniniai rašytiniai slapyvardžiai: Vytis, Kazimieras, 

Skirmantas, Kęstutis, Arminas, Skrajūnas, Mykolaitis). Kūriniu siekiama atskleisti ir 

paminklinio objekto vietos reikšmingumą - netoli naujojo J. Lukšos-Daumanto vardą 

gavusio skvero, Minties g. 6 esančio daugiabučio vietoje būta vienaaukščio medinio 

pastato, kuriame veikė Vyriausių ginkluotų pajėgų štabo būstinė. Čia kurį laiką gyveno 

J. Lukša-Daumantas su svetima pavarde (1 pav.).  

 

Paminklinio objekto pagrindinė idėja atskleidžiama per simbolizmą ir santykį su aplinka. 

 

PAMINKLINIO OBJEKTO MENINĖ IDĖJA 

Juozas Lukša-Daumantas įprasminamas netiesiogiai. Pasirinktas vaizdavimo būdas 

nesistengia apeliuoti tik į žiūrovo estetines, vizualines pajautas, bet ir emociškai 

perteikia Juozo Lukšos-Daumanto asmenybės ir laikmečio dramatiškumą. Sugretinami 

skirtingi asmenybės biografijos dėmenys: gyvenimas mediniame name Minties gatvėje, 

slapstymasis prisidengiant slapyvardžiais laisvės kovos miškuose, kelionės į Vakarus. 

Idėja daugiasluoksnė, todėl atskleidžiama keliais etapais: 

 

 

1 pav. Situacijos schema 
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1. Paminklinis objektas atskleidžia santykį su 

aplinka - simbolizuoja neišlikusio pastato 

pamatus Žygio („Nadlesna“ gatvėje, kuriame 

gyveno Juozas Lukša Daumantas. 

Sklendžiantis tūris - užuomina apie netikslią 

pastato vietą, projekte traktuojamą kaip meninį 

atminties ženklą.  Tūris simboliškai orientuotas į 

Vakarus. 

 

 

 

2. Paminklinis objektas pasakoja apie Juozo 

Lukšos-Daumanto veiklą ir pasiaukojimą.  

Plokštumų lūžiai padeda atskleisti asmenybės ir 

istorinio laikotarpio daugiabriauniškumą. 

Kiekviena tūrio kraštinė – jo susikurtų skirtingų 

tapatybių, padėjusių laisvės kovose, atspindžiai. 

 

 

 

 

3. Medžiai simbolizuoja mišką – partizanų 

prieglobstį, miško brolius, siejami su vienu iš jo 

slapyvardžių “Miškinis”. Penki ąžuolai žymi 

penkerius jo vykdytos rezistencijos metus. 

Siūlomas sprendinys natūraliai tęsia jau pradėto 

įamžinimo koncepciją, dera prie pasodinto 

ąžuoliuko ir esančios informacines lentos. 

Sprendinys susilieja su kontekstu,  tampa 

betarpiška miesto viešosios erdvės dalimi – 

žaliuoju skveru. 
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PROJEKTUOJAMOS TERITORIJOS URBANISTINĖ IDĖJA 

Projektuojamos teritorijos urbanistinė idėja remiasi jau suformuotų funkcinių zonų 

analize, siekiant išsaugoti atnaujinto  Juozo Lukšos-Daumanto skvero sprendinius ir tik 

praturtinti erdvę. Atsižvelgiama į pasyvių ir aktyvių zonų išsidėstymą. Nuspręsta 

išgryninti skvero dėmesio centro vietą ir išryškinti natūralią sklypo dominantę - kalvelę. 

Vakarinėje dalyje siūloma išnaudoti erdvės apžvelgiamumą ir tęsti pradėto įamžinimo 

koncepciją, sprendinius derinant prie jau esamos informacinės lentos ir pasodinto 

ąžuoliuko. Paminklinio objekto vieta ir jam reikalingos prieigos padeda skaidyti 

didesnius plotus, juos kurti jauskesnius.   

 

PROJEKTUOJAMOS TERITORIJOS ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA 

Projektuojamos teritorijos architektūrinė idėja yra urbanistinio sprendimo tęsinys. 

Užtikrinamas paminklinio objekto ir aplinkos sprendinių ansambliškumas ir stilistinė 

dermė su kraštovaizdžiu. Paminklins objektas tinka prie gyvenamosios aplinkos, nes 

nesukuria dramatizmo, natūraliai tęsia esamą nuotaiką,   

 

 

 

 

4. Daug dėmesio skiriama šviesai, kuri ne tik 

padeda išryškinti objekto idėją ir skatina 

domėtis, bet ir turi simbolinę prasmę. Šviesa - 

tai pozityvioji istorijos pusė, siekis išlikti 

matomam, reikšmingam dabarties kontekste. 

Taškinis naujojo takelio apšvietimas suteikia 

aplinkai papildomą emocinį efektą: poetiškai 

susieja žemę su žvaigždėmis danguje. 
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PROJEKTUOJAMOS TERITORIJOS SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

Siekiant nuosaikios intervencijos į autnaujinto skero aplinką, atsižvelgiama į jau 

suformuotas funkcines zonas, želdinius ir infrastruktūrą. Rytinė erdvė, kuri suvokiama 

kaip aktyvaus laisvalaikio zona, išlieka nepakitusi. Vakarinėje dalyje siūloma išnaudoti 

erdvės apžvelgiamumą ir tęsti pradėto įamžinimo koncepciją ją papildant, sprendinius 

derinant prie jau esamos informacinės lentos ir pasodinto ąžuoliuko (2 pav.). 

 

 

2 pav. Sklypo planas. 

 

PROJEKTUOJAMOS TERITORIJOS SPRENDINIŲ 

MEDŽIAGIŠKUMAS 

Projektuojamoje teritorijoje išsaugomos esamos dangos, jų lygiai ir medžiagiškumas. 

Naujos dangos atsiranda tik pėsčiųjų tako įrengimui ties projektuojamu paminklu. Tako 

medžiagiškumas derinamas su skvere esamomis dangomis. Pasirenkamos ažūrinės 

betoninės plytelės, kurios yra ne tik artimos vietos charakteriui, bet yra ir semantiškai 

prasmingos (dangos minkštumas primena miško takelį) (3 pav.). Ažūrinės betoninės 

plytelės numatomos grubesnės tekstūros, neslidžios, pritaikytos saugiam pėsčiųjų 

judėjimui. Siekiant skatinti pėsčiųjų srautą ir išryškinti vietos svarbą, siūloma apšviesti 

pėsčiųjų taką įmontuojant mažo skersmens taškninus LED šviestuvus grindinyje (7 

pav.). 
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PAMINKLINIO OBJEKTO MEDŽIAGIŠKUMAS 

Naudojamos medžiagos - ilgaamžės,  patvarios, atsparios atmosferos poveikiui. 

Medžiagiškumas ir spalvos derinamos prie vietos gyvenamųjų masyvo charakterio. 

Paminklinis objektas gaminamas iš šlifuoto nerūdijančio plieno (4 pav.). Paminklinio 

objekto užrašai gaminami iš tos pačios medžiagos, tačiau skiriasi metalo šlifavimo 

kryptimi ir dėl skirtingo šviesos atspindėjimo kontrastuoja tūryje. Paminklinio objekto 

perimetro apšvietimo įrengimui naudojamas betonas, kuris dera prie paminklinio 

objekto spalvinių sprendimų ir naujo pėsčiųjų tako dangos (5 pav.).  

 

 

   

3 pav. Ažūrinių betoninių 

plytelių analogas naujo 

pėsčiųjų tako įrengimui. 

4 pav. Šlifuoto 

nerūdijančio plieno 

analogas paminklinio 

objekto pavišiaus 

padengimui. 

5 pav. Liejamo betono 

analogas paminklinio 

objekto apšvietimo 

įmontavimui 

 

ENERGIJĄ TAUPANČIŲ SPRENDINIŲ SPRENDINIŲ PANAUDOJIMAS 

Teritorijoje numatoma įrengti kelis papildomus akcentinius šviestuvus esamam ąžuolui, 

naujai projektuojamam pėsčiųjų takui ir paminkliniam objektui apšviesti. Tam 

naudojami energiją racionaliai naudojantys LED šviestuvai. Šviestuvai galėtų pasikrauti 

saulės šviesos energija. 
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PROJEKTUOJAMOS TERITORIJOS KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI 

Teritorijos dangų konstrukcijos nėra keičiamos, darbų metu pažeista danga atstatoma, 

o nauji fragmentai turi būti ne prastesnį nei numatyta statybos techniniuose 

reglamentuose ir įrengimo taisyklėse. 

PAMINKLINIO OBJEKTO KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI 

Esamame šlaite  sutankinamas gruntas ir išliejami gelžbetoniniai pamatai, prie kurių 

ankeruojama nerūdijančio plieno tuščiavidurė rėminė konstrukcija (pasirenkama dėl 

lengvumo) (6 pav.). Visa paminklinio objekto pavišiaus danga gaminama iš šlifuoto 

nerūdijančio plieno. Šis būdas leidžia išvengti sunkių elementų naudojimo, galimo 

reljefo radikalaus pertvarkymo, išsaugant esamą šlaito ir aplinkos struktūrą, bei jau iki 

šiol atliktus skvero sutvarkymo darbus. 

 

Pastaba: Konstrukciniai sprendiniai gali būti dalinai tiksliniami techninio projekto metu 

atsižvelgiant į gautas technines sąlygas, derinančių institucijų pastabas bei konstrukcijų 

skaičiavimus. 

 

 

6 pav. Pjūvis 
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PROJEKTUOJAMOS TERITORIJOS INŽINERINIAI SPRENDINIAI 

Projektuojamoje teritorijoje maksimaliai išsaugomi esami dangų lygiai ir inžinerinės 

sistemos. Teritorijoje, padidėjus kietųjų dangų plotui dėl paminklinio objekto prieigos, 

bus reikalingas papildomas lietaus vandens surinkimas plyšiniais latakais ir papildomas 

sistemų įrengimas (8 pav). 

 

Naujai projektuojamam takui apšviesti naudojami ekonomiški lauko sąlygoms tinkantys 

mažo skersmens taškniniai LED šviestuvai (7 pav.). Šviestuvai galėtų pasikrauti saulės 

šviesos energija.Papildomai siūloma apšviesti ir jau pasodintą ąžuolą su informacine 

lenta naudojant LED kryptinį šviestuvą nuo žemės paviršiaus (tai padėtų racionaliai 

panaudoti vietos potencialą tamsiuoju paros metu). 

 

 

Pastaba: Inžineriniai sprendiniai gali būti keičiami techninio projekto metu atsižvelgiant 

į derinančių institucijų pastabas ir prisijungimo sąlygas. 

 

 

PAMINKLINIO OBJEKTO INŽINERINIAI SPRENDINIAI 

Paminkliniame objekte įrengiamos kelios vidinės inžinerinės sistemas. Paminklinio 

objekto apšvietimui naudojami energiją tausojantys LED juostos šviestuvai, kurie būtų 

įrengiami prisijungiant prie esamos šviestuvų linijos arba pasikraunantys nuo saulės 

  

7 pav. LED taškinių šviestuvų grindinyje 

analogas. 

8 pav. LED juostos šviestuvo ir plyšinių 

latakų grindinyje analogas. 
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energijos (8 pav.). Numatoma informacinė lentelė, kurioje tekstą galima ne tik 

perskaityti, bet ir išgirsti. Tai padaryti galės visi galės visi nuskenavę specialų QR kodą, 

esantį prie skulptūros, arba įvedę į naršyklę nurodytą interneto adresą. 

 

Pastaba: 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 

Projektuojamoje teritorijoje neapribojamas pėsčiųjų judėjimas. Naujai projektuojami 

pėsčiųjų takai - be kliūčių, atitinka reikalavimus: pėsčiųjų takų pločiai ne mažesni kaip 

1,2 m, pėsčiųjų takų išilginiai nuolydžiai ne didesni kaip 1:20 (5%), pėsčiųjų takų 

skersiniai nuolydžiai ne didesni kaip 1:30 (3,3%). Sklypo dangos numatomos šiurkštinto 

ir frezuoto paviršiaus, kad naujai projektuojamų pėsčiųjų takų paviršiai būtų neslidūs.  

 

Siekiant kurti erdvę draugišką visiems lankytojams, regėjimo negalią turintiems 

žmonėms numatoma informacinė lentelė ant vienos iš vertikalių paminklinio objekto 

plokštumų. Tekstą lentelėje galima ne tik perskaityti, bet ir išgirsti. Tai padaryti galės 

visi galės visi nuskenavę specialų QR kodą, esantį prie skulptūros, arba įvedę į 

naršyklę nurodytą interneto adresą. 

 

Kontrastinga paminklinio objekto spalva, racionaliai koncentruotas lauko apšvietimas, 

bei ryškūs aukščių perkritimai didina pastabumą net ir silpnesnį regėjimą turinčių 

žmonių, todėl daro viešąją erdvę saugesnę (9 pav.). 
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9 pav. Paminklinio objekto vizualizacija. 

PROJEKTUOJAMOS TERITORIJOS BENDRIEJI RODIKLIAI 

Visas konkurso teritorijos plotas: 6054,3 m2  

Projektuojamos teritorijos plotas: 2118,5 m2 

Kietų dangų plotas (esamas): 1853,5 m2 

Kietų dangų plotas (numatomas): 1899.6 m2 

Želdynų ir želdinių plotas (esamas): 4200,8 m2 

Želdynų ir želdinių plotas (numatomas): 4148,7 m2 

Naujai numatomi želdiniai: 5 ąžuolai (skiepijami tarpusavyje) 

 

Pastaba: Visas konkurso teritorijos plotas ir projektuojamos teritorijos plotas 

pateikiamas preliminariai, nes buvo nustatomas iš konkurso sąlygų 6 priede pateikto 

10 pav. 

PAMINKLINIO OBJEKTO BENDRIEJI RODIKLIAI 

Paminklinis objektas: 1 vnt.  

Paminklinio objekto ilgis: 8 m 

Paminklinio objekto plotis: 6,5 m 

Paminklinio objekto aukštis: 0,5 m 

Paminklinio objekto aukštis įtvirtinus: 1,5 m 

Nerūdijančio plieno dangos plotas: 53,5 m2 
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KITA INFORMACIJA, PADĖSIANTI ATSKLEISTI SIŪLOMĄ IDĖJĄ  

 

10 pav. Paminklinio objekto vizualizacija. 

 

 
11 pav. Paminklinio objekto vizualizacija. 

 
 


