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Nuotraukoje – Vyskupo Motiejaus Valanèiaus valdþios gimnazija Telðiuose XX a. I p. Nuotrauka ið autoriaus archyvo

KAS IR KAIP PROJEKTAVO
ÐVIETIMO ÁSTAIGAS

Þemaitijoje XX a. pirmoje pusëje ?
A NTANAS VALANÈIUS

PAIMSIM ARKLÀ, KNYGÀ, LYRÀ IR
EISIM LIETUVOS KELIU...
Per trumpà nepriklausomos Lietuvos gyvavimo laikotarpá buvo pastatyta daugybë ávairaus lygio ðvietimo
ástaigø pastatø. Kokie jie buvo tais laikais ir kokiomis
sàlygomis ðie pastatai buvo projektuojami, statomi?
Besimokanèiøjø skaièius Lietuvoje 1919–1939 m. iðaugo septynis kartus. Ið carinës okupacijos laikotarpio buvo paveldëta labai
nedaug specialiai mokykloms statytø pastatø. 1922 m. paskelbus
7–14 metø vaikø privalomo pradinio mokslo ástatymà, reikëjo nemaþai naujø, ðvietimui pritaikytø statiniø. Vadinamieji pavyzdiniai
(tipiniai) mokyklø projektai Lietuvoje buvo pradëti rengti 1921 m.
Tai ávairaus dydþio, dviejø–deðimties klasiø (projektuose vadinamø komplektais) pastatai.
XX a. 4 deðimtmetyje buvo suorganizuota keletas konkursø mo-

kyklø, gimnazijø pastatø projektams parengti. Juose dalyvavo ir tuo
metu patys þymiausi, ir jauni (kà tik mokslus baigæ) architektai.
1936 m. surengtam tipiniø pradþios mokyklø pastatø konkursui
buvo pateikti net 22 projektai. Inþinieriø-architektø sàjungos iniciatyva Lietuvos architektams buvo organizuojamos ekskursijos á Ðvedijà, Suomijà, kur jie susipaþindavo su laikmeèio reikalavimus atitinkanèiø mokyklø pastatais, patalpø iðdëstymu, tose ðalyse priimtomis tokiø ástaigø higienos normomis. Gráþus ið tokiø specializuotø kelioniø, Inþinieriø-architektø sàjungos rengiamuose susibûrimuose (vadinamuose „aluèiais“) buvo dalijamasi ið uþsienio parsiveþtomis naujienomis, aptariamos siektinos naujovës. Daugelis
naujai pastatytø nedideliø mokyklëliø Lietuvoje, kaip ir anksèiau,
bûdavo apðildomos krosnimis, turëdavo atvirus lauko tualetus, bet
jau galëdavo didþiuotis sporto-aktø salëmis. Projektuojant naujø
mokyklø pastatus aktyviai dalyvavo jaunoji architektø kar ta.
Dauguma jos atstovø buvo baigæ mokslus Kauno universitete arba
Europos aukðtosiose mokyklose. Lietuvoje buvo pastatyta mokyklø, kuriø gerà tûriná-erdviná zonavimà bei funkcinius sprendimus
(Nukelta á 14 p.)
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(Atkelta ið 13 p.)
pripaþino ir sovietmeèio ideologai, linkæ neigti bet kokius Nepriklausomos Lietuvos, kurioje ðvietimui 1936 m. skirta 13 proc. valstybinio biudþeto lëðø, pasiekimus.
Bene þymiausias mokyklø projektuotojas anuo metu buvo Kauno
universiteto auklëtinis Feliksas Bielinskis (1904–1986). Jis per ðeðerius metus (nuo 1934 m.) suprojektavo apie 20 mokyklø. Konkursuose, skelbiamuose geriausiems projektams parengti, jis buvo
laimëjæs 6 pirmàsias ir po vienà antrà ir treèià premijas. Jo suprojektuotos mokyklos tvirtos, racionaliø formø, grieþto funkcinio zonavimo. Pagal F. Bielinskio projektus 1936–1938 m. buvo pastatyta
mokyklø Ðiauliuose, Ðventojoje, Palangoje, Skaudvilëje, amatø mokykla Ðilutëje. Iki ðiø dienø tebestovi jo projektuoti Lietuvos mokytojø sàjungos poilsio namai Palangoje (Vytauto g. 21), kur veikia
Palangos miesto savivaldybës Ðvietimo skyrius, o pastaraisiais
metais – ir miesto savivaldybës administracijos Kultûros skyrius.
Daugiausia mokyklø pagal individualius projektus buvo statoma Kaune ir kituose didþiuosiuose Lietuvos miestuose.
Profesionaliai parengtø ðvietimo ástaigø pastatø projektø nema-

þai buvo skirta ir apskritims. 1934 m. vasarà naujai pradþios mokyklai, statomai Telðiuose, prie Þarënø, gatvës projektà parengë
prieð metus apskrities inþinieriumi tapæs Steponas Stulginskis. Jau
ðioje nedidelëje mokyklëlëje architektas atskyrë mokymo, sporto
ir administracines-gyvenamàsias patalpas, iðdëstydamas jas atskiruose kampais sublokuotuose tûriuose. Klasës (3 pirmame ir 5
antrame aukðte) suplanuotos abipus neilgo koridoriaus. Atskiri kambariai ðiame pastate skirti bibliotekai, mokslo priemonëms, darbinei veiklai. Ðios mokyklos projektas parodë, kad á Telðius dirbti
atëjo Europoje vyravusiai modernistinei architektûrai (vadinamajam tarptautiniam stiliui) iðtikimas jaunas kûrëjas. Mokyklos fasaduose akcentuota vertikaliø ir horizontaliø angø harmonija. Atiduota duoklë tuo laiku Kaune madingam elementui – aukðtam smulkiai
horizontaliai suskaidytam vestibiulio langui.
1936 m. pagal 1935 m. architekto Stepono Stulginskio parengtà
projektà Telðiuose buvo pastatyta Vyskupo Motiejaus Valanèiaus
valdþios gimnazija. Ji pagal savo projektà ið karto pripaþinta viena
ið moderniausiø to laikotarpio Lietuvos ðvietimo ástaigø. Jà uþ 355 000
litø pastatë rangovas Leonas Ritas. Erdviame sklype tarp bûsimos
naujos ir ið turgaus einanèios gatvës suprojektuota trijø korpusø
gimnazija. Dviejø aukðtø korpusai ðakojasi á tris puses nuo salës

Nuotraukose – Vyskupo Motiejaus
Valanèiaus valdþios gimnazijos Telðiuose
planas, projektas ir situacijos plano
projektas (architektas S. Stulginskis).
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tipo rekreacinës zonos, virð kurios iðkilæs neþymus kvadratinis
bokðtelis. Mokyklos patalpos suskirstytos á tris funkcines zonas,
kurios suplanuotos atskiruose korpusuose. Mokymo korpuse klasës iðdëstytos abipus erdvaus (2,55 m ploèio) koridoriaus. Vakariná korpusà uþima sporto-aktø salë su balkonu. Prie jos rytinio fasado priglausta siaura 1 aukðto struktûra su pagalbinëmis patalpomis, skirtomis sporto reikmenims, persirengimui, su duðais ir skautø kambariu. Rytø korpuse suplanuotos administracinës ir gyvenamosios patalpos (butas direktoriui). Virð korpusus jungianèio vestibiulio kylanèiame bokðtelyje buvo suprojektuota astronominë observatorija ir metereologijos stotis. Ið ðiø patalpø buvo iðeinama á
prie bokðtelio suprojektuotà terasà, kuri, beje, projekto tvirtintojø
kritikuota, kad esanti per didelë. Mokyklos patalpos labai erdvios:
salë beveik 8, klasës – 3,3–3,5 ir net 4 m aukðèio. S. Stulginskis
gimnazijos salës, didþiojo fojë, laiptiniø dideles erdves suprojektavo be jokiø tarpiniø atramø. Architektas pasikvietë sumanø konstruktoriø Anatolijø Rozenbliumà. Jis statybai panaudojo monolitinio gelþbetonio perdangas, kolonas, sijas, kurios ðiame pastate
tapo raiðkiais interjero elementais. Mokyklos fasadai yra aiðkios
minimalistinës architektûros, be jokiø nereikalingø dekoracijø. Jø
stilistikà paávairina poromis surikiuoti aukðti, salæ ir koridoriø apðvieèiantys galiniai langai, suderinti su dvivëriø durø angomis.
1937 m. pabaigoje buvo paskelbtas Raseiniø gimnazijos rûmø
projektø konkursas. Darbai turëjo bûti pristatyti 1938 m. kovo 15 d.
12 val. Pirmàsias premijas ðiame konkurse laimëjo jaunosios kartos architektai – Adolfas Lukoðaitis (I), Jurgis Okunis (II), Vladimiras Zubovas (III). Tie laikai, kai pagal pirmàsias premijas laimëjusiøjø idëjas galutiná projektà rengdavo visai konkurse nedalyvavæs
architektas, jau buvo praeityje.
A. Lukoðaitis (1906–1993) inþinieriaus-architekto diplomà buvo
ágijæs Kauno universiteto Technikos fakultete. 1934–1937 m. jis
dirbo Marijampolës apskrities inþinieriumi, vëliau vertësi privaèia
praktika. Gal tai, kad architektas buvo baigæs Raseiniø gimnazijà,
lëmë jo sëkmæ ðiame konkurse.
Raseiniø gimnazija buvo pastatyta 1940 m. ir tapo savotiðku
Lietuvos mokyklø pastatø funkciniø sprendimø prototipu. Trijø aukðtø
L raidës plano rûmuose mokymo patalpos sukoncentruotos ilgajame korpuse – prie gatvës. Klasës suprojektuotos vienoje koridoriaus pusëje, orientuotos á pietvakarius. Plaèiais langais apðviestas koridorius tada Lietuvoje dar buvo reta prabanga. Statmenai
mokymo korpusui prijungtas aktø salës tûris, o kitame gale – sporto salë. Pro neþymiu stogeliu uþdengtà pagrindiná áëjimà mokykloje
patenkama á vestibiulá, abipus jo yra rûbinë ir administracijos patalpos. Vestibiulis jungia mokymo ir aktø salës blokus. Ðio bloko pirmame aukðte buvo árengtos namø ruoðos mokymo patalpos, o salë
suprojektuota antrame ir treèiame aukðtuose. Sporto salë turëjo
atskirà áëjimà, duðus, persirengimo kambarius.
Ðioje publikacijoje paminëtø Telðiø ir Raseiniø gimnazijø projektai niekuo nenusileidþia, o kai kuriais aspektais net ir pralenkia
ano meto geriausiø Lietuvos architektø parengtus mokyklø pastatø
projektus: Stasio Kudoko, F. Bielinskio (Kauno, Ukmergës), V. Landsbergio-Þemkalnio (Birþø, Panevëþio).
ÐALTINIAI IR LITERATÛRA:
1. LCVA, F 1622, A 4, B 407, 485.
2. J. Barðauskas, A. Stapulionis. „Mokykliniø pastatø funkcinio-erdvinio

Raseiniø gimnazija 1940 m. Architektas A. Lukoðaitis

Raseiniø gimnazija 1940 m. Architektas A. Lukoðaitis

Raseiniø gimnazijos konkursinis projektas. 1938 m. Architektas
V. Zubovas

Raseiniø gimnazijos projektas. 1938 m. Architektas A. Lukoðaitis.
Nuotraukos ið LCVA

sprendimo raida Lietuvoje“, Lietuvos TSR architektûros klausimai, kn. 4. Vilnius, 1974, p. 287–304.
3. L. Janënas, A. Blotnys. „Jaunimui padovanoti metai“, Statyba ir architektûra, 1982 (3), p.14.
4. A. Nakas. „Profesorius Anatolijus Rozenbliumas“, Technika. - Vilnius,
2002, p. 45.
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë

2007 / 3

