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Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų gyvena masinės staty-
bos sovietmečiu statytame būste, kurio renovacija kasdien 
tampa vis svarbesne ir vis labiau neatidėliotina tema. Šian-
dieniniai renovacijos procesai – gerokai per lėti, o rezultatai 
dažnai neatneša esminio kokybinio poslinkio. Ar neparadok-
salu, kad penkių aukštų daugiabutį kažkada buvo įmanoma 
pastatyti per savaitę, o dabar su visomis naujausiomis tech-
nologijomis jo renovacija trunka apie metus? Šis klausimas 
yra pagrindinis šio projekto leitmotyvas, kuris suponuoja 
esminę prielaidą, kad masinės statybos standartizuotas 
būstas turėtų būti taip pat masiškai ir standartizuotai atnau-
jinamas. 

Tam, kad pokyčiai atneštų kuo didesnę išliekamąją vertę ir 
naudą, reikia ieškoti sprendimų, kurie tai padėtų įgyvendinti. 
Su dabartinėm technologijom neabėjotinai galime pasiekti 
esminių rezultatų, keičiančių nusistovėjusią tvarką ir renova-
cijos laiką. Tačiau kaip ir kokių rezultatų sieksime? 

Kūrybiniame procese kviečiame dalyvauti architektų koman-
das, kurios pasiūlytų netipiškus koncepcinio lygmens spren-
dimus, realistiškai pažvelgtų į kasdienes, paprasto mies-
tiečio gyvenimo erdves ir problemas bei padėtų jas spręsti 
architektūrinėmis priemonėmis. Ieškome būdų, kas galėtų 
padaryti didžiausią įtaką renovacijai Lietuvoje ir tikimės, kad 
kūrybinių dirbtuvių eigoje šie būdai bus aptarti, o kūrybiškos 
architektų vizijos netolimoje ateityje - įgyvendintos.

Dirbtuvės vyks Architektų namuose, 
Vilniaus g. 22-1A, Kaune 
Laikas: 9 val. - 20 val. 

10/06



DIRBTUVIŲ 
DIENOTVARKĖ: 
 

2022 m. spalio 6 d., ketvirtadienis.
Renginio vieta: Architektų namai, Vilniaus g. 22-1A, 
Kaunas

9:00 

Susipažinimo sesija su dalyviais, dirbtuvių pro-
gramos ir užduoties pristatymas

9:30 

“Inhus engineering” - konstrukcijų projektavimo 
specialistų įžanga prieš pradedant sesijas

10:00 

Darbas komandose. Pirma darbo sesija

13:00 

Pietų pertrauka

14:00 

Darbas komandose. Antra darbo sesija

18:00 

Koncepcijų pristatymas ir komisijos komentarai

20:00 

Vakarinė dalis, vaišės ir gėrimai

BENDROJI 
INFORMACIJA: 
 

Kūrybinių dirbtuvių užsakovas: 
Kauno miesto savivaldybės administracija
Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas

Kūrybinių dirbtuvių organizatorius: 
MB “Martyno Marozo architektūra ir planavimas” 
kartu su LIETUVOS ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS 
KAUNO SKYRIUS 

Dalyvių matinimas: 
Dalyvių maitinimu pasirūpins dirbtuvių organizato-
rius

Darbo priemonės: 
Dirbtuvių organizatorius pasirūpins visomis 
pagrindinėmis eskizavimo priemonėmis (Popieri-
us, kalkinis popierius, markeriai ir pan.). Tikimąsi, 
kad dalyviai atsiveš savo kompiuterius ir kitą jiems 
būtiną įrangą.

Organizatorių kontaktai: 
martynas@mmap.lt, +37061040748; 
info@laskaunas.lt, +37069800672


