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A RCHITEKTÛRA

Statybø tvarka
NEPRIKLAUSOMOS

Lietuvos metais
XX A .

PR .

L IETUVOJE

GALIOJUSIOS STATYBOS

VALDYMO TVARKOS IR ÁSTATYMØ APÞVALGA

M ORTA B A U Þ I E N Ë

Lietuvos valstybë buvo atkurta po ilgo carinës
okupacijos laikotarpio ir Pirmojo pasaulinio karo audrø, kurios jà labai nualino. Trûko ávairiø srièiø specialistø – gydytojø, mokytojø, inþinieriø, architektø,
kvalifikuotø statybininkø. Kartu su valstybës valdymo aparatu buvo kuriamas statybø valdymo ástaigø
tinklas, keièiami Rusijos imperijos vieðpatavimo laikotarpiu priimti statybos ástatymai, rengiamos naujos instrukcijos, rengiami ir skelbiami pavyzdiniai
(tipiniai) mokyklø, kaimo trobesiø projektai. Statybas kuruojanèios ástaigos buvo steigiamos prie Vidaus reikalø ministerijos.
Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1919 m. sausio 26 d. ásakymu Nr. 144 buvo ásteigtas Technikos statomasis departamentas
(TSD). Ið numatytø 6 TSD padaliniø 1920 m. pradþioje veikë tik du:
inþinieriaus Valerijono Verbickio vadovaujamas Statybos skyrius ir
Statymo inspekcija, vadovaujama architekto Vladimiro Dubeneckio. Vienas ið pirmøjø TSD þingsniø buvo Mokyklø projektavimo
programos parengimas. Nespëjus suformuoti visø TSD skyriø, buvo ásteigta nauja Lietuvos statybomis besirûpinanti struktûra: 1921 m.
sausio 15 d. Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas einantis
Aleksandras Stulginskis pasiraðë Lietuvos atstatymo komisariato
(LAK) ásakymà. Komisariatui buvo iðkeltas uþdavinys planingai ir
kultûringai atstatyti Lietuvos miestus ir kaimus. LAK atkuriamiems
miestams ir kaimams privalëjo rengti racionalius planus, kuriø
kokybei uþtikrinti buvo numatyta sukurti net Dailës komisijà. Komisariatui vadovavo Atstatymo taryba, kurià sudarë svarbiausiøjø
ministerijø atstovai. Tarybai vadovavo Atstatymo komisaras, kurio
pavaduotojas buvo vyriausias statybos inspektorius. Nors pagal
LAK ástatymà turëjo bûti 10 skyriø, suformuoti tik trys, nes trûko
lëðø ir specialistø. Pirmuoju atstatymo komisaru buvo paskirtas
inþinierius Tomas Ðulcas, komisariate dirbo 51 specialistas. Per
pirmuosius darbo metus LAK parengë keletà instrukcijø: „Atstatymo komisijø veikimo“, „Valstybiniø namø prieþiûros“, „Laikinø sta-

tybos taisykliø“. LAK veikla labai suaktyvëjo po to, kai 1922 m. sausio mënesá atstatymo komisaru tapo inþinierius Antanas Macijauskas (1874–1950), dailininko-architekto pareigas ëjo prof. Mykolas
Songaila, o inþinieriaus – architektas Vladimiras Dubeneckis.
Naujoji LAK vadovybë inicijavo leidinio „Statybos menas ir technika“ leidimà. Jo paantraðtë skelbë, kad tai yra „mënesinis leidinys
Lietuvos statybai“. Mënesiniu jis netapo (1922–1923 m. iðëjo 5
numeriai). Pirmojo numerio áþangoje laikinasis atstatymo komisaras Adolfas Kellermileris spaudinio misijà apibûdino taip: „sueiti á
kontaktà su tauta, pateikti þiniø statybos srity, [...] atgaivinti Lietuvos statybos stiliø“. Jame buvo spausdinami LAK priimami dokumentai (instrukcijos ir nurodymai apskrièiø ir miestø technikams),
komisariato organizuojamø kursø programos, pavyzdiniai pradiniø
mokyklø, skirtingo dydþio ûkininkø sodybø projektai. Buvo publikuojami ir iðsamûs straipsniai statybø klausimais: apie ðiaudømolio stogo árengimà, smëlio panaudojimà ir kt. 1922 m. balandþio
mënesá LAK iðleido aplinkraðtá Nr. 1398, kuriuo uþdraudë „visokiø
maldos namø statybà ið medþio“. Tuo buvo siekiama apsaugoti miðkus nuo iðkirtimo ir miesteliø centrus nuo gaisrø. Kai ðis leidinys
nustojo gyvuoti, architektûros ir statybos klausimais raðë trys leidiniai: 1923 m. pradëtas spausdinti mënesinis þurnalas „Savivaldybë“, nuo 1924 m. – Technikos fakulteto leista „Technika“, nuo 1929 m.
inþinieriø-architektø organizacijos leidinys „Technika ir ûkis“. Juose
buvo spausdinami bûsimø pastatø projektai, naujai pastatytø objektø
nuotraukos, dalykiniai straipsniai statybø klausimais.
Priëmus Þemës reformos ástatymà (1922), kuriuo vadovaujantis prie miestø prijungti anksèiau dvarams priklausæ þemës plotai,
daug dëmesio reikëjo skirti miestø ir miesteliø ribø nustatymo ir
iðplëtimo projektams. Tada buvo sudaryta „Pagrindinë miestø planø programa“. 1925 m. birþelio 4 d. LAK buvo pertvarkytas á Statybos inspekcijà. Atstatymo komisaras tapo Vyriausiuoju statybos
inspektoriumi, o Atstatymo taryba – Statybos taryba. Statybos inspekcijai iki 1930 m. vadovavo A. Macijauskas, o nuo 1931 m. iki
ástaigos panaikinimo 1940 m. – statybos inþinierius Antanas Novickis (1894–1972).
Apskrityse buvo sudarytos trijø specialistø Statybos komisijos.
Be apskrities valdybos pirmininko, gydytojo, á jas áëjo ir apskrities
technikai, kuriuos Statybos inspekcijos teikimu skirdavo Vidaus
reikalø ministras. Ið pradþiø ðias pareigas daþniausiai uþimdavo
viduriná techniná iðsilavinimà turintys specialistai. Telðiø apskrities
techniku 1921 m. liepos mënesá buvo paskirtas keliø technikas
Z. Kaulakis. Visi naujø statybø ar rekonstrukcijø projektai apskrièiø
Statybos komisijø teikimu turëjo bûti tvirtinami LAK, o nuo 1925 m. –
Statybos inspekcijoje. Ne visada tø taisykliø laikytasi. 1921 m. pradþioje Ðvietimo ministras laiðku buvo informuotas apie tai, kad
Telðiø apskrityje (Lieplaukëje, Medingënuose, Ubiðkëje) mokyklos
statomos neturint tinkamai patvirtintø projektø. Vëliau projektø tvirtinimo mechanizmas buvo sureguliuotas. Apskrièiø technikai kas
antrà mënesá turëjo apsilankyti Atstatymo komisariate, kur referuodavo apie vykstanèias statybas, derindavo projektus. Nuo 1930 m.
apskrièiø technikø pareigas perëmë apskrities inþinieriai, kurie jau
privalëjo bûti aukðtuosius mokslus baigæ specialistai – architektai
arba statybos inþinieriai.
Lietuvoje nuo 1832 m. nebuvo jokios aukðtosios mokyklos, todël labai trûko aukðtos kvalifikacijos specialistø. 1920 m. pradþioje
Kaune ásisteigus Aukðtuosius kursus, susiformavo vietinës kilmës
specialistø bûrys, kuris sudarë ir 1922 m. vasario 16 d. ásteigto
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Kauno universiteto dëstytojø branduolá. Universiteto kvietimu á Lietuvà sugráþo daug Rusijoje dirbusiø aukðtos kvalifikacijos darbuotojø – architektø, inþinieriø, konstruktoriø, studijavusiø Rusijos, Rygos aukðtosiose mokyklose. Nuo 1922 m. Lietuvos universiteto
Technikos fakultete buvo rengiami statybos inþinieriai, kuriø dalis
specializavosi architektûros srityje. Be to, baigæ gimnazijas, jaunuoliai architekto iðsilavinimo siekë Europos aukðtosiose mokyklose. Todël antràjá nepriklausomybës deðimtmetá jaunø, gabiø architektø jau buvo ne tik Laikinojoje sostinëje, bet ir apskrityse. Èia,
provincijoje, jie daþniausiai dirbo inþinieriais, projektavo geros architektûros pastatus. Garsiausi Kauno architektai – Vytautas Landsbergis-Þemkalnis, Karolis Reisonas, Mykolas Songaila, Edmundas Frykas ir kiti – projektavo mokyklas, ligonines, geleþinkelio
stotis, bankus, ðauliø bûstines atokiausiuose miesteliuose.
Lietuvos Respublikoje iki 1940 m. galiojo Rusijoje 1868 m. iðleistas Statybos ástatymas. Jame nuolat buvo keièiami, tobulinami
atskiri straipsniai, taèiau naujas Statybos ástatymas, kurio projektas vis buvo svarstomas inþinieriø-architektø organizacijoje sudarytose komisijose, iki Antrojo pasaulinio karo pradþios taip ir nebuvo priimtas. Buvo pakeisti kai kurie 1868 m. ástatymo straipsniai,
pagal kuriø naujà redakcijà buvo galima neatlygintinai nugriauti
susidëvëjusius ir jau gyventi netinkamus statinius, paimti nedidelá
procentà þemës gatvëms, aikðtëms sutvarkyti. Tai sudarë galimybæ
iðvalyti miestelius nuo griuvenø, sutvarkyti gatves. 1931 m. geguþës
2 d. buvo priimtas Savivaldybiø ástatymas. Jis suteikë daug teisiø
savivaldybëms: leido planuoti miestø pramonës rajonus, mûro kvartalus, kuriuose draudþiama medinë statyba, projektuoti, tiesti miestø
gatves, statyti tiltus ir kt. Tuo laiku Lietuvoje miestø tvarkymui trûko
esamos bûklës planø, o jiems sudaryti – specialistø (matininkø).
1938 m. liepos 5 d. buvo iðleistas Miestø þemës tvarkymo ástatymas. Bûdamas toli nuo Lietuvos, 1948 m. architektas Kazys Krikðèiukaitis ðá ástatymà ávertino kaip labai paþangø. Ástatymas apribojo savininkø teises miestø tvarkymo labui: leido þemiø pertvarkymà vykdyti neatsiklausiant savininkø, jeigu miesto þemës plotai
tvarkomi pagal su Statybos inspekcija ar savivaldybe suderintus
planus; daug maþø vieno savininko sklypø sujungti á vienà didelá,
tinkamà statyboms – perkelti sklypus netgi prievartos bûdu; leido
þemës tvarkymui paimti ið savininko nemokamai iki 30 proc. þemës. Þemës tvarkymas pagal ðá ástatymà privalëjo bûti suderintas
su esamu ar numatomu miesto ar sklypo uþstatymo planu; ðiuos
projektus leista sudaryti tik atitinkamà iðsilavinimà turintiems specialistams – architektams, statybos ir geodezijos inþinieriams, matininkams ir statybos technikams.
Kaimo statybas reglamentuojantis ástatymas buvo priimtas
1939 m. birþelio 5 d. Tais paèiais metais Lietuvos Vyriausybë priëmë „Mûrinës Lietuvos ugdymo planà“, kuriame buvo numatytos
statybiniø medþiagø pramonës plëtojimo perspektyvos.
Lietuva tuo laiku tebebuvo medinë – 1937 m. mûriniai pastatai
sudarë tik 6 proc. visø trobesiø, nors miestuose tais metais jau
buvo statoma 38 proc. mûriniø namø.
Per trumpà nepriklausomybës laikotarpá Lietuva miestø tvarkymo, statybø projektavimo ir techniniø naujoviø taikymo srityje stipriai
paþengë á prieká. Kai ástatyminë bazë jau buvo baigiama pertvarkyti, priimtos programos ágavo pagreitá, priartëjo 1940-ieji metai, prasidëjo ilgas Lietuvos okupacijos laikotarpis. Jo metu visi nepriklausomos Lietuvos valstybës pasiekimai buvo nutylimi, ignoruojami,
ver tinami neigiamai.
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