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Santrauka 

Mediniai statiniai Lietuvoje yra vienas iš elementų, atspindinčių vietos tradicijas, 

istoriją ir kultūrą. Šiame darbe keliamos ir nagrinėjamos medinio paveldo saugojimo 

problemos: medţio kaip medţiagos jautrumas ir neatsparumas aplinkos ir laiko 

poveikiui, pastatų savininkų nemokėjimas tinkamai priţiūrėti medinį paveldą ir vis dar 

neigiama nuostata apie jį apskritai. Darbe pristatoma dabartinė padėtis medinio paveldo 

klausimais, esami reprezentavimo būdai, jų privalumai ir trūkumai. Pagrindinis 

trūkumas būtų informacijos neprieinamumas plačiajai visuomenei. Kaip vienas iš 

sprendimo būdų pateikiamas virtualios erdvės panaudojimas kaupti duomenims apie 

medinį paveldą, jį reprezentuoti bei burti juo besidominčią bendruomenę. Išnagrinėjus 

uţsienio ir Lietuvos paveldo pristatymui skirtų interneto puslapių pavyzdţius, išskirti 

svarbiausi bruoţai, kuriuos galima panaudoti kuriant Kauno medinio paveldo svetainę. 

Tai būtų informatyvumo, vizualumo ir interaktyvumo principai. Pateikiami du modeliai, 

koks galėtų būti interneto puslapis: asmeninis tinklaraštis ir duomenų registras/svetainė, 

besiskiriantys apimtimi, duomenų pateikimo forma bei tiksline auditorija, bet abu 

besiremiantys minėtais principais bei atliekantys švietimo ir registro funkcijas.  
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Summary  

Wooden buildings in Lithuania are one of the elements, which represent local 

traditions, history and culture. The article discusses problems of preservation o the 

wooden heritage: wood as a material is delicate and hardly resists to the effects of 

environment and time; owners of building don’t know how to maintain the heritage 

suitably and there is still negative opinion speaking about it. The work presents today’s 

wooden heritage situation, existing ways of representation, and their advantages and 

disadvantages. The main disadvantage would be that information is not accessible to the 

large part of society. One of the solutions would be to use virtual space for data about 

wooden architecture recording, to represent it and also to create a community, which 

would be interested in that. After looking at examples of internet pages, which 

represents foreign and Lithuania’s heritage, were set the main points, which could be 

used creating internet site for Kaunas wooden heritage. It should be informative, visual 

and interactive. There are presented two models, how could such internet page to look 

and function: a personal blog and a data register/site; they would be different in size and 

coverage, data’s presentation form and target audience; but both of them would relied in 

mentioned points as it would be also educational and could function as a register.   
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ĮVADAS 

Medinės architektūros tradicijos Lietuvoje bei likusioje Šiaurės ir Rytų Europoje turi 

gilias šaknis ir tradicijas. Iš medţio statyti tiek visuomeniniai, sakraliniai, tiek 

gyvenamieji namai. Medinė architektūra įprastai įsivaizduojama tik kaip kaimo , etnine 

architektūra, tačiau ji rado vietą ir miesto urbanistiniame audinyje. Vienas iš tokių 

pavyzdţių būtų medinė Kauno architektūra, statyta XIX a. vid. – XX a. vid., daugiausia 

Naujamiesčio pakraščiuose, Ţaliakalnyje, Panemunėje, Šančiuose ir Vilijampolėje. Ji 

pasiţymi stilistinių formų ir funkcinių tipų įvairove, priklausiusią nuo uţsakovų 

poreikių, skonio, ekonominių galimybių bei vyravusios stilistinės krypties. Taigi Kauno 

mesto medinė architektūra yra savo laikotarpio liudininkė, padedanti atskleisti ir suprasti 

miestelėnų gyvenimą. Deja, kalbant apie jos išsaugojimą, kuris, nors ir oficialiai 

deklaruojamas, yra sudėtingas procesas dėl keleto veiksnių.  

Visų pirma, medinės architektūros paveldas, palyginus su mūro, yra ţymiai 

trapesnis: medis, kaip medţiaga, maţiau atsparus laiko ir gamtos poveikiui. Be to, 

medinio paveldo ţalojimą daţnai lemia ir elementari informacijos, kaip derėtų tinkamai 

jį priţiūrėti, remontuoti, stoka. Valstybinės įstaigos dėl lėšų stokos nėra pajėgios jo 

apsaugoti nuo nykimo. Ne paskutinės svarbos veiksnys yra ir daţnai neigiamas poţiūris 

į medinį paveldą (ypač pasikeitus savininkams) kaip į ne itin vertingą, „miestui 

nepritinkantį“, sunkiai priţiūrimą, tad miestui kintant, atsinaujinant, keičiantis 

gyventojams, medinė architektūra daţnai tiesiog išstumiama ar neatpaţįstamai 

pakeičiama. 

Vienas iš būdų padėti jai išlikti būtų registruoti, dokumentuoti ir pristatyti 

šią miesto architektūros dalį kuo platesniam visuomenės ratui, siekiant sudominti, 

atskleisti jos vertes bei suteikti praktinės informacijos. Šiems tikslams gali pasitarnauti 

virtuali erdvė – specialus interneto puslapis. Tai - sąlyginai nebrangus ir daugumai 

prieinamas, nuolat atnaujinamos informacijos gavimo ir platinimo būdas. Be to, tai gali 

būti ir erdvė medine architektūra besidominčių bendruomenei burtis, patiems pateikti 

informaciją ir ja dalintis.  

Taigi šio darbo tikslas yra Kauno medinio paveldo reprezentavimo virtualioje erdvėje 

galimybių tyrimas. Darbo objektas – Kauno miesto medinius namus pristatančio 

internetinio puslapio modelis. 

Tikslui pasiekti išsikelti šie uţdaviniai: 

1. pristatyti Kauno medinės architektūros paveldo įvairovę, jo vertes  

bendruomenei; 
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2. išanalizuoti ir aptarti esamus saugojimo bei reprezentavimo būdus ; 

3. pristatyti paveldo sklaidos galimybes virtualioje erdvėje, pasitelkiant 

uţsienio bei Lietuvos pavyzdţius. 

4.  sukurti internetinio puslapio modelį, pristatantį Kauno miesto medinį 

paveldą, skirtą plačiajai visuomenei.  

Darbo metodai: teorinės medţiagos tyrimui ir apţvalgai taikomas aprašomasis 

analitinis ir lyginamasis metodai, empirinei medţiagai surinkti ir nagrinėti pasitelkiama 

ir lauko tyrimo (objektų fotofiksacija), formaliosios (morfologinės) bei stilistinės 

analizės metodai. 

Darbą sudaro trys struktūrinės dalys, įvadas, išvados bei priedai. Pirmoje dalyje 

pristatoma medinės architektūros paveldo svarba, esami jos reprezentavimo būdai, 

dabartinė padėtis išsaugojimo klausimais Lietuvoje (įstatymai, konferencijos, leidiniai 

etc.). 

Antrojoje dalyje aptariami ir pristatomi uţsienio bei Lietuvos virtualaus turizmo bei 

paveldo sklaidos virtualioje erdvėje galimybės ir pavyzdţiai. Trečioji dalis skirta Kauno 

medinės architektūros paveldą reprezentuojančio  internetinio puslapio modeliui.  

Išvadose pateikiama problemos įvertinimas, esamų jos sprendimo būdų – konferencijų, 

projektų ir leidinių – aptarimas ir įvertinimas; pateikiamas naujas galimas sprendimo 

būdas – paveldo sklaida virtualioje erdvėje. Apibendrinama tokios sklaidos galimybių 

pavyzdţių Lietuvoje ir uţsienyje tyrimas, išskiriami pagrindiniai aspektai, kas būtų 

reikalinga Kauno medinės architektūros paveldą pristatančiam puslapiui.  

Literatūros ir šaltinių apžvalga 

Pirmoje darbo dalyje, kurioje kalbama apie medinės architektūros tradicijas Lietuvoje 

bei Baltijos regione, t. p. medinės architektūros paveldo padėtį Lietuvoje bei tradicinius 

jos reprezentavimo būdus, remiamasi ICOMOS „Medinių istorinių statinių apsaugos 

principais“ 
1
, Hans Sanstrom straipsniu iš rinkinio „Wooden Heritage in Lithuania“ 

2
. 

Aptariami su mediniu paveldu siję įstatymai bei nutarimai 
3
, vykusios konferencijos 

                                                 
1
 PRINCIPLES FOR THE PRESERVATION OF HISTORIC TIMBER STRUCTURES (1999) In: ICOMOS 

[ţiūrėta 2011 m. balandţio 6 d.] Prieiga per internetą: http://www.international.icomos.org/charters/wood_e.htm 
2
 Sandstrom, Hans. The Wooden Heritage of Baltic Sea Region. Revaluaton and Preservation. In: Wooden 

Heritage in Lithuania, Vilnius: R. Paknio leidykla, 2011, p. 9-16. 
3
 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. In: Lietuvos Respublikos Seimas [ţiūrėta 2011 m. 

balandţio 16 d.]. Prieiga per internetą: www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=320782. 

http://www.kpd.lt/lt/node/202; LR Valstybinės paminklosaugos komisijos s p r e n d i m a s Dėl medinio 

kultūros paveldo išsaugojimo, 2002 m. rugsėjo 13 d. Nr. 88. [ţiūrėta 2011 m. Balandţio 16 d.].  Prieiga per 

internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_p?p_id=188726; LR VKPK s p r e n d i m a s  Dėl 

Lietuvos medinių statinių ir etnografinių kaimų kultūros paveldo išsaugojimo,  2010 m. balandţio 30 d. Nr. S-

5(159) [ţiūrėta 2011 m. balandţio 27 d.]. Prieiga  per internetą: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=371589&p_query=&p_tr2=; KM 2008-01-24 įsakymas 

Nr. ĮV-30 "Dėl Medinės architektūros paveldo išsaugojimo 2008-2010 metų programos ir Medinės architektūros 
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 ir 2010 m.  „Medinės architektūros paveldas ir nacionalinė 

kultūros politika“ 
5
), edukacinis projektas „Medinės Kauno architektūros paţinimas ir 
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6
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7
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8
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9
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13

 Europeana
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 svetainių, Kiţų 
15
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20
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24

 Architektūros ir urbanistikos tyrimų centras [ţiūrėta 2010 m. gruodţio 1 d.]. Prieiga per internetą: 
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1. MEDINĖS ARCHITEKTŪROS PAVELDO SVARBA IR 

JOS REPREZENTAVIMO BŪDAI  

 1.1. Medinės architektūros tradicijos Lietuvoje bei Baltijos jūros 

regione  

Medinės architektūros tradicijos Lietuvoje, kaip ir visame Baltijos regione, siekia 

priešistorinius laikus – vienos seniausių medinių namų liekanų Lietuvoje aptiktos 

Luokesų eţero dugne, jos datuojamos VIII-III a. pr. Kr.
25

 Medis, kaip prieinamiausia 

medţiaga statybai šiame regione, iki pat XX a. II p. buvo įsitvirtinusi visur – iš medţio 

statytos pilys, dvarai, baţnyčios, gyvenamieji namai tiek kaime, tiek mieste, t.p. ir 

visuomeniniai pastatai. Kadangi šiandien Lietuvos miestuose medinių namų sąlyginai 

išlikę ne per daugiausia, ir beveik visi statyti ne anksčiau nei XIX a. vid., medinis 

architektūros paveldas daţnai suvokiamas kaip kaimo, vadinamoji liaudies architektūra. 

Nors, reiktų paţymėti, net ir didţiųjų miestų – Vilniaus ir Kauno – didelę pastatų dalį 

dar XIX a. vid. sudarė mediniai namai (Kaune – 182 mūro ir 1069 medţio; Vilniuje – 

833 mūro ir 806 medţio) 
26

. Taigi galima drąsiai teigti, kad medinis paveldas yra ne tik 

liaudies, bet ir miestietiškosios kultūros dalis, deja, būtent mieste, dėl įvairių pokyčių, 

nykstanti sparčiausiai. 

Medinė architektūra turbūt bene geriausiai atspindi mūsų krašto statybos tradicijas ir ne 

tik jas. Ypač miestų medinėje architektūroje susiliejo tiek etninės, tiek profesionaliosios, 

stilinės architektūros bruoţai, buvę populiarūs pastatymo metu. Joje atsiskleidţia ir 

šimtametės statybos tradicijos bei tuometinės naujovės. Mediniai pastatai yra jautrūs 

aplinkos poveikiui ir sparčiai nykstantys kultūros ţenklai, kurie gali padėti atskleisti 

vietos gyventojų charakterį, papročius, tradicijas, kasdienybės kultūrą – identitetą, tad 

tokia architektūra gali būti naudojama kaip kultūrinio turizmo išteklius. Toks objektų 

pritaikymas turizmui gali tapti gera investicija ir padėti pritraukti lėšų, kaip rodo 

Norvegijos patirtis 
27

. Martynas Uţpelkis savo pranešime kaip vieną geriausių 

Norvegijos valstybinės paminklosaugos politikos pavyzdţių pateikė Røros miesto 

(centrinė Norvegija) atvejį. Nuo XVII a. vidurio iki XX a.  pradţios jis buvo vieno 

svarbiausiu Norvegijos kalnakasybos regionų centras, tačiau po Antrojo Pasaulinio karo 

                                                 
25

 Baubonis Z., Kvedaravičius M., Motuzaitė G., Pranckėnaitė E. 2005 - Luokesų eţero II polinė gyvenvietė. In: 

ATL, 2003, Vilnius, p. 285-286. 
26

 Lietuvos architektūros istorija / II. Nuo XVII a. pradţios iki XIX a. vidurio. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų 

leidykla, 1994, p. 215.  
27

 Uţpelkis, Martynas. Norvegijos patirtis medinio paveldo apsaugos ir panaudojimo srityje: paveldo pridėtinės 

vertės aspektai. In: KULTUR (Kultūros ir turizmo projektai) [ţiūrėta 2011 m. balandţio 25 d.]. Prieiga per 

internetą: www.kultur.lt/dl.php?file=Medinis+paveldas+Norvegijos+patirtis.pd 
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vario gavybos apimčių sumaţėjimas sąlygojo staigų ekonominį krašto nuosmukį. 

Valstybė ir nevyriausybinės organizacijos anksti suprato, kad autentiška aplinka bei 

senieji mediniai pastatai gali tapti nauju ištekliu miestelio ekonominei raidai. Kelis 

dešimtmečius buvo vykdomos įvairios paveldo tyrimų, restauravimo ir amatų mokymo 

programos. 1980 m. vietovė buvo įtraukta i UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. 

Restauruotuose mediniuose pastatuose šiandien veikia amatų dirbtuvės, meno galerijos, 

kavinės, restoranai, svečių namai ir kitokios įstaigos. Kultūros paveldo dėka 5000 

gyventojų miestelis tapo viena iš svarbiausių turistinių vietovių centrinėje Norvegijoje. 

   Lietuvos medinis architektūros paveldas (oficialiai įregistruotas ir saugomas ir ne tik) 

yra dalis bendro Baltijos regiono paveldo, jo identiteto dalis, kuris, kaip rodo Norvegijos 

pavyzdys, tinkamai priţiūrimas, gali būti naudingas ne tik estet ine, kultūrine ar pan. 

prasme, bet ir ekonomiškai pačiai bendruomenei. Čia reiktų pabrėţti būtent 

bendruomenės, kuriai priklauso medinis paveldas, ţmonių, kurie gyvena tokiuose 

namuose, šio paveldo suvokimo svarbą, nes tai yra jų gyvenimo dalis, kurios daţnas 

nelabai paţįsta, tad ir neturi interesų saugoti. 

 

1.2. Medinio paveldo pripažinimas bei panaudojimo galimybės  

šiandieninėje praktikoje 

Medinės architektūros, jos paveldo ir tradicijų tęstinumo svarba pripaţįstama visame 

pasaulyje. 1999 m ICOMOS paskelbti Istoriškai svarbių medžio konstrukcijų 

išsaugojimo principai, kurie taikomi visų tipų pastatams, visiškai ar iš dalies mediniams, 

kultūriškai svarbiems ar esantiems istorinėje vietoje 
28

. Taigi dėl išsaugojimo šių 

pastatų, principai yra šie: 

- atpaţinti visų istorinių periodų medţio konstrukcijas kaip pasaulinio kultūros 

paveldo dalį; 

- suprasti medţio konstrukcijų įvairovės svarbą; 

- susipaţinti su įvairiais medţių tipais bei jų savybėmis, kurie naudoti šiose 

konstrukcijose; 

- suvokti medţio konstrukcijų laikinumą bei paţeidţiamumą dėl šios medţiagos 

savybių pūti bei deformuotis dėl aplinkos veiksnių;  

- atsiminti, kad tradicinės medţio konstrukcijos vis retėja dėl jo trapumo, 

netinkamo naudojimo bei nykstančių ţinių ir įgūdţių;  

                                                 
28

 Op. cit. PRINCIPLES FOR THE PRESERVATION OF HISTORIC TIMBER STRUCTURES 
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- turėti omenyje, kad egzistuoja didţiulė įvairovė šios medţiagos konservavimo bei 

išsaugojimo būdų; 

- nepamiršti Venecijos, Burra chartijų bei susijusių UNESCO ir ICOMOS doktrinų 

29
. 

Hans Sandstrom 
30

 išskiria keletą prieţasčių, kodėl gi reikėtų saugoti medinį paveldą ir 

tęsti jo statybos tradicijas: 1) ekologija ir ištekliai – medinė architektūra gali būti 

tausojimo  pavyzdys: mediena yra ekologiškas produktas, atsinaujinantis, mediniuose 

namuose sveika gyventi, juos lengva priţiūrėti ir perstatyti, medţiagų perdirbamumas 

optimalus. 2) iš ekonominės pusės ţiūrint, saugojimas reiškia tęstinį naudojimą, 

pasirūpinant praeitos kartos nagingu darbu iš aukštos kokybės medţiagos; suteikiamas 

darbas vietiniams meistrams, kurių kompetencija t. p. praverčia ir naujose statybose. 3) 

iš socialinės pusės ţiūrint saugojimo mastai gali kartais paversti paprastų medinių namų 

rajonus į uţdaras turtingųjų zonas. To galima išvengti įtraukiant vietinius gyventojus ir 

namų valdytojus ir susikoncentruojant į jų gyvenimo sąlygų gerinimą ţingsnis po 

ţingsnio. 4) iš kultūrinės pusės ţiūrint, pastatų apsauga reiškia ţinių išsaugojimą; viena 

neįmanoma be kito. Be šių pastatų, ţinių, amatų, mūsų aplinka būtų labai skurdi; 

saugojant ir naudojant juos, ji išliks tokia pat turtinga, kaip gausi tradicinių stilių, 

techninių sprendimų ir dekoro elementų, kurie apibrėţia Baltijos jūros regioną. Taip 

medinio paveldo saugojimas ir tęsimas  palaiko gyvybingą vietinių bendruomenių 

vystymąsi, ir, laiko bėgyje, suformuoja pagrindą tvariai visuomenei 
31

.  

Kauno medinio paveldo panaudojimą turizmui akcentavo ir dailininkas G. Vuillard‘as 

2011 m. balandţio 21 d. vykusioje konferencijoje-diskusijoje „Paveldas Kaune ir miesto 

plėtros perspektyvos“ 
32

. Tokie pastatai, tiksliau, ištisi rajonai kaip, pvz., Ţaliakalnis, 

išsiskiria Europos kontekste ir gali būti patrauklūs turistams, tačiau svarbu išsaugoti ne 

tik pavienius objektus, tačiau ir ištisų kvartalų vientisumą, nes vienas pastatas, be 

autentiškos aplinkos, pats praranda dalį autentiškumo ir vertės.  

 

 1.3. Medinės architektūros paveldo padėtis Lietuvoje  

      Lietuvos architektūros paveldas, tarp jų ir medinis, yra saugomas bendrai pagal 

Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą (2004-09-28) 

                                                 
29

 Ibid. 
30

 Op. cit. Sandstrom, Hans, p. 9-16. 
31

 Ibid. 
32

 Milkova, Vaida. Kauno medinis paveldas – turizmo aukso gysla. In: Kauno diena [ţiūrėta 2011 m. geguţės 10 

d.]. Priega per internetą: http://kauno.diena.lt/naujienos/miestas/kauno-medinis-paveldas-turizmo-aukso-

gysla-347662/psl-2?utm_source=newsletter1&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

http://kauno.diena.lt/naujienos/miestas/kauno-medinis-paveldas-turizmo-aukso-gysla-347662/psl-2?utm_source=newsletter1&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://kauno.diena.lt/naujienos/miestas/kauno-medinis-paveldas-turizmo-aukso-gysla-347662/psl-2?utm_source=newsletter1&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
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33
. Valstybinė kultūros paveldo komisija, veikianti prie LR Seimo, 2002 m. priėmė 

sprendimą „dėl Lietuvos medinio kultūros paveldo išsaugojimo“ 
34

, kuriame konstatavo, 

„kad atsakingos uţ kultūros paveldo apsaugą ţinybos vadovaujasi apskaitos 

dokumentacija, neatskleidţiančia medinio paveldo tikrosios vertės Lietuvos teritorijos 

apgyvendinimo ir agrarinės kultūros raidai paţinti. Apsaugos reikalavimai nustatomi 

neatsiţvelgiant į objektų būklę bei išsaugojimo savoje aplinkoje galimybes. Vietos 

ţinybos nesugeba uţtikrinti šių objektų išsaugojimo keičiantis nuosavybei bei 

formuojantis naujoms socialinėms, ekonominėms sąlygoms. Medinės statybos tradicijas 

išsaugoję vietos amatininkai dėl atestavimo tvarkos ir kitų teisinių kliūčių, taip pat dėl 

administracinių gebėjimų trūkumo nepanaudojami medinio paveldo remontui, 

atnaujinimui ir naujų pastatų valstybiniuose parkuose statybai bei kultūriniam 

kraštovaizdţiui puoselėti. Trūkstant rekomendacijų ir metodinių nurodymų, 

nepasinaudojama realia galimybe gauti paramą pagal tarptautinių fondų finansuojamas 

programas medinio paveldo tvarkymui.“ 
35

. Komisija siūlė  pavesti LR Kultūros bei 

Aplinkos ministerijoms parengti supaprastintą medinio paveldo renovavimo, atstatymo 

ir statybos darbų projektų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarką, įgalinančią 

naudotis vietines tradicijas išsaugojusių meistrų paslaugomis; parengti verčių nustatymo 

kriterijus medinio kultūros paveldo objektams  bei tokio paveldo išsaugojimą 

uţtikrinančius reglamentus; numatyti lėšų unikalių medinio paveldo objektų, kuriuos 

savoje aplinkoje išsaugoti nerealu, perkėlimui į Liaudies buities muziejų 
36

.  

   2006 m. Valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendime buvo konstatuota, jog 

didţioji dauguma 2002 m. dokumente įvardytų siūlymų, rekomendacijų bei įpareigojimų 

iki šiol nėra įvykdyti 
37

. Buvo pateikta eilė pasiūlymų: inventorizuoti medinį paveldą 

pasitelkiant aukštųjų mokyklų bei tyrimų institutų specialistus; parengti tyrimų, 

konservavimo bei restauravimo rekomendacijas; skirti tikslinį finansavimą; parengti 

leidinį uţsienio kalbomis apie Lietuvos medinį paveldą; organizuoti viso Lietuvos 

medinio kultūros paveldo internetinės svetainės sukūrimą etc. 
38

  

     2006 m. balandţio 27-28 d. Rumšiškėse surengta mokslinė – praktinė konferencija 

„Lietuvos medinis paveldas“. Pristatytas ir aptartas Lietuvos sakralinis medinis 

                                                 
33

Op. cit. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. 
34

 Op. cit. LR Valstybinės paminklosaugos komisijos s p r e n d i m a s Dėl medinio kultūros paveldo 

išsaugojimo, 2002 m. rugsėjo 13 d. Nr. 88.  
35

 Ibid.  
36

 Op. cit. Dėl medinio kultūros paveldo išsaugojimo  
37

 LR  VKPK s p r e n d i m a s  Dėl  Lietuvos medinio kultūros paveldo išsaugojimo,  2006 m. birţelio 28 d. Nr. 

S-2-(118) [ţiūrėta 2011 m. Balandţio 16 d.]. Prieiga per internetą: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=280422&p_query=&p_tr2=  
38

 Ibid.  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=280422&p_query=&p_tr2
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architektūros paveldas (Europos ir pasaulio kontekste), kurortinės medinės 

architektūros, etnografinių sodybų, kaimų, dvarų, miestų ir miestelių architektūros 

savitumai, problemos ir panaudojimas,  t.p. tyrimai, konservavimas ir restauravimas, 

Norvegijos patirtis šioje srityje bei medţio apdirbimo specialistų rengimas Lietuvoje 
39

. 

Konferencijos dalyvių priimtoje rezoliucijoje teigiama, jog šiuolaikinė visuomenė, 

efektyviai naudodama medinį kultūros paveldą, galėtų kurti pridėtinę vertę, nes jo 

apsauga, atkūrimas ir populiarinimas skatintų regionų kultūrinio turizmo plėtrą, tenkintų 

gyventojų ir svečių kultūrinius bei rekreacinius poreikius, padėtų plėtoti verslą, kurti 

naujas darbo vietas. Rezoliucijoje taip pat pateikta siūlymų strategijos, politikos, 

programų rengimo ir jų įgyvendinimo klausimais 
40

.   

2008 m. sausio 24 d. priimtas nutarimas „Dėl medinės architektūros paveldo 

išsaugojimo 2008-2010 metų programos ir medinės architektūros paveldo išsaugojimo 

2008-2010 metų programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ . Paskirtis - 

sudaryti sąlygas medinio architektūros paveldo išsaugojimui: apskaitai, skelbimui 

saugomais, tvarkybai ir naudojimui, paţinimui, jo sklaidai ir atgaivinimui. Apibrėţta, 

kad medinį paveldą sudaro: etnokultūriniai kaimai ir pavienės kaimų sodybos, dvarų ir 

palivarkų sodybos bei atskiri jų statiniai, miestų ir miestelių medinių pastatų grupės ir 

pavieniai pastatai, sakraliniai pastatai ir  maţoji architektūra. Esamos būklės analizėje 

paţymima, kad medinis paveldas per amţius neatsiejamai persipynęs su  profesionaliąja 

architektūra, jis išreiškia tautinę savastį ir socialinę padėtį, o dėl savo unikalios statybos 

technikos bei dekoro formų tapo ne tik tautine, bet ir Europos vertybe, tačiau, dėl 

gamtos įtakos, keičiantis aplinkai, medinis paveldas nyksta  Pagal architektūros tipus 

skiriamos dvi medinio paveldo grupės: 1. Išskirtiniai XIX –XX a. pr. architektūros 

pavyzdţiai, kurti profesionalių architektų; dauguma tokių objektų įrašyti į Kultūros 

vertybių registrą. 2. Vertingas liaudies architektūros XVIII – XX a. palikimas, kurio 

apskaita dėl objektų gausos dar nėra baigta; tai apsunkina objektyvų medinio paveldo 

vertinimą 
41

. 

Medis, kaip statybinė medţiaga, nėra ilgalaikė ir paveldas nyksta greičiau nei mūro 

statinių; be to, įtakos turi ir kiti faktoriai (socialiniai, ekonominiai, demografiniai, 

plėtros etc.), todėl būtina imtis skubių priemonių: paspartinti medinio paveldo apskaitą, 

siekiant kuo skubiau išsiaiškinti ir inventorizuoti dar nesunykusius objektus; t.p. 

sustiprinti teisinę apsaugą. Turi būti nuolat vykdoma stebėsena, paveldo fizinės būklės ir 

                                                 
39

 Op. cit., Mokslinė – praktinė konferencija „Lietuvos medinis paveldas“. 
40

 Konferencija „Lietuvos medinis paveldas“. In: Lietuvos Seimas. Konferencijos, seminarai, [ţiūrėta 2010 m. 

geguţės 8 d.]. Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3073&p_d=21297&p_k=1 
41

Op. cit.,  "Dėl Medinės architektūros paveldo išsaugojimo 2008-2010 metų programos ir Medinės 

architektūros paveldo išsaugojimo 2008-2010 metų programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo". 
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jos kitimo fiksavimas, ţalojančių faktorių vertinimas, apibendrinimas ir prognozavimas. 

T.p. dokumente numatoma, kad, siekiant išlaikyti autentiškumą, būtina naudoti 

tradicines statybines medţiagas, būdus ir amatus. Paţymima, kad, deja, Lietuvoje nėra 

parengta medinio paveldo tvarkymą reguliuojančių reglamentų. Kaip svarbus faktorius 

medinio paveldo apsaugoje išskiriamas paveldo paţinimo ir sklaidos būtinumas: 

informuoti visuomenę, uţsienio turistus ir svečius, t.p. stiprinti vietos bendruomenėse 

nuostatą, kad išsaugotas Medinis paveldas reprezentuos tautinį tapatumą ir atskleis 

pasauliui Lietuvos kultūros istoriją 
42

.  

2010 m. Valstybinė kultūros paveldo komisija priėmė dar vieną sprendimą  
43

. Jame  

Komisija konstatavo, kad Lietuvos medinio kultūros paveldo (išskyrus baţnyčias ar jų 

kompleksus ir koplytstulpius), ypač medinio dvarų sodybų paveldo ir etnografinių 

kaimų, apsaugos būklė yra nepatenkinama. Sparčiai nyksta bei yra naikinamas ir miestų 

bei miestelių civilinių pastatų medinis paveldas; pakartotinai raginami vykdyti 2002 m. 

ir 2006 m Komisijos pateikti siūlymai  
44

. 

„Medinės architektūros paveldas ir nacionalinė kultūros politika“ – tarptautinė 

konferencija, rengta Kultūros paveldo departamento 2010 geguţės 26-27 d. Jos tikslas - 

aptarti sąlygas, nulemiančias medinės architektūros paveldo išsaugojimą: apskaitą, 

skelbimą saugomais, tvarkybą, paţinimą, jo sklaidą ir atgaivinimą, atskleisti 

nacionalinės kultūros ypatumus bei sąsajas su kaimyninėmis valstybėmis
 45

. Pagrindinės 

konferencijos temos – nacionalinė kultūros politika ir medinio paveldo išsaugojimas, jo 

būklė, perspektyvos, kitų šalių (Norvegija, Latvija, Suomija, Lenkija, Baltarusija, 

Ukraina) patirtis ir konkretūs pavyzdţiai 
46

.  „Konferencijos dalyvių pranešimuose buvo 

konstatuota, jog Lietuvos medinis kultūros paveldas yra vertinga Baltijos jūros regiono, 

Europos ir pasaulio kultūros paveldo dalis, itin svarbi tradicinio Lietuvos kraštovaizdţio 

savitumui. Deja, trapus medinis Lietuvos kaimų, miestų, dvarų bei miestelių paveldas 

sparčiai nyksta bei yra naikinamas. Jo apsaugai skirti teisės aktai bei programos yra 

nepakankami, vietovių planavimo projektuose medinio paveldo išsaugojimo tikslai per 

maţai respektuojami“ 
47

. Konferencijos dalyviai pateikė nemaţai pasiūlymų, kuriuos 

                                                 
42

 Ibid. 
43

 Op. cit.LR VKPK s p r e n d i m a s  Dėl Lietuvos medinių statinių ir etnografinių kaimų kultūros paveldo išsaugojimo 
44

 Ibid.  
45

 Op. cit., Tarptautinė konferencija "Medinės architektūros paveldas ir nacionalinė kultūros politika. 
46

 Seime rengiama tarptautinė konferencija „Medinės architektūros paveldas ir nacionalinė kultūros politika“. In: 

ELTA ,[ţiūrėta 2010 m. geguţės 28 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.elta.lt/zinute_pr.php?inf_id=1204855>  
47

 Grigaitienė I., Graţulis A., Lukšionytė N. ir kt.  2010 gegužės mėn. 26-27 dienomis vykusios tarptautinės 

konferencijos „Medinės architektūros paveldas ir nacionalinė kultūros politika“ dalyvių pasiūlymai 

(Rezoliucija). Vilnius, 2010 m. (susipaţinta dėka prof. N. Lukšionytės) 
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būtų galima suskirstyti į teisinės sferos, finansavimo klausimų, švietimo problematikos 

bei mišraus pobūdţio. Teisiniai pasiūlymai – integruoti medinio kultūros paveldo 

apsaugą į miesto ir kaimo vietovių planavimo programas; įteisinti finansinę atsakomybę 

medinio paveldo savininkams ir valdytojams, vengiantiems jį priţiūrėti ar 

niokojantiems. Teisiniai – finansavimo pasiūlymai: bendroje valstybės politikoje 

numatyti medinės architektūros paveldo saugojimą per kaimo ir miesto bendruomenių 

rėmimą; įteisinti palankaus medinės architektūros paveldo kreditavimo bei 

kompensavimo sistemą; įteisinti, kad medinio kultūros paveldo išsaugojimas būtų 

patvirtintas Lietuvos respublikos prioritetu skiriant Europos Ekonominės Erdvės ir 

Norvegijos finansinių mechanizmų paramą; parengti Lietuvos etnografinių kaimų ir  

medinių dvarų realios apsaugos programą, numatant jai kasmetinį finansavimą. Kalbant 

apie visuomenės švietimą medinio kultūros paveldo klausimais siūloma sukurti 

internetinį švietimo ir konsultavimo tinklalapį apie medinio kultūros paveldo vertes, 

tinkamus tvarkymo būdus; aptariamo paveldo išsaugojimą sieti su gyvųjų tradicijų 

palaikymu, dailidţių ir kt. amatų gaivinimu; vykdyti kaimo gyventojų perorientavimo 

mokymų programas, skatinti gyventojų įdarbinimą medinio paveldo objektų tvarkyboje; 

t.p. raginti savivaldybes bei seniūnijas kasmet paremti vieno medinio pastato 

sutvarkymą ir viešinti informaciją apie atliktus darbus internetinėje erdvėje ; kaimo 

turizmo plėtrą sieti su medinio kultūros paveldo išsaugojimu. Be to, skatinama 

organizuoti medinės architektūros objektų išaiškinimą, vertingų eksterjero ir interjero 

elementų fiksaciją, vykdyti kompleksišką dokumentavimą ir duomenų kaupimą 
48

  

2006 m. Vilniaus miesto savivaldybės taryba patvirtino Medinės architektūros paveldo 

apsaugos strategijos įgyvendinimo planą, kurio tikslai – sudaryti sąlygas nuosekliai 

ištirti Vilniaus centrinės dalies medinę architektūrą, siekiant nustatyti vertingus statiniu, 

jų grupes bei kompleksus; nustatyti metodus ir priemones medinės architektūros paveldo 

nykimui sustabdyti, jo visapusiškai apsaugai ir visaverčiam egzistavimui šiuolaikinės 

visuomenės gyvenime; atkreipti valstybinių institucijų bei visuomenės organizacijų 

dėmesį į medinės architektūros vertę bei su jos išsaugojimu susijusias problemas; 

numatyti būdus, kad visuomenė būtų įtraukta išsaugant medinės architektūros paveldą 
49

. 

Atlikus analizę, sudarytas priemonių planas, kuriame numatyti konkretūs uţdaviniai ir 

                                                 
48

 Ibid.  
49

 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. balandţio 26 d. sprendimas Nr. 1-1117 Dėl medinės 

architektūros paveldo apsaugos strategijos įgyvendinimo programos tvirtinimo.[Ţiūrėta 2010 02 25]. Prieiga per 

internetą: http://www.vilnius.lt/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=30130626 .  

http://www.vilnius.lt/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=30130626
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veiksmai 
50

, iš kurių, be teisinių ir finansinių, reikėtų išskirti švietėjiškus – „internetinėje 

laikmenoje: medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos kompiuterinė versija; 

interneto puslapio, skirto medinei architektūrai populiarinti ir apsaugos programos 

aktualijoms, sukūrimas; organizacijų ir specialistų, dirbančių medinės architektūros 

paveldo tvarkybos srityje (kas yra kas), sąrašo sudarymas“; bei  spaudoje ir 

ţiniasklaidoje: dokumentinio filmo „Medinė Vilniaus architektūra“ sukūrimas, leidinio 

„Vilniaus medinis kultūros paveldas“ parengimas, iniciatyva „Išsaugokime senus 

langus“ etc. 
51

.  

Viena iš iniciatyvų, susijusių būtent su Kauno medine architektūra, buvo 2009 rudenį 

VDU vykdytas edukacinis projektas „Medinės Kauno architektūros paţinimas ir 

saugojimas“, kuriame dalyvavo VDU Menų f-to kultūros paveldo ir turizmo, meno 

istorijos ir kritikos bei VDA KDF architektūros magistrantai kartu su dėstytojais 

(projektą iš dalies finansavo KPD). Tyrinėta medinė Kauno architektūra, rinkta 

medţiaga, dokumentuota, klasifikuota; surengtoje diskusijoje, į kurią buvo pakviesti 

namų savininkai, architektai, savivaldybės atstovai, kultūros paveldo specialistai ir 

tiesiog besidomintys ţmonės,  pristatyta medinės architektūros įvairovė, aptartos su jos 

išsaugojimu susijusios problemos 
52

. Diskusijoje nuspręsta: kreiptis į Kauno miesto 

savivaldybę, kad būtų inicijuota Kauno medinės architektūros išsaugojimo programa; į 

kultūros vertybių registrą įtraukti vertingiausius Kauno medinės architektūros objektus, 

kad savininkai galėtų pasinaudoti valstybinio finansin io kompensavimo mechanizmu; 

skleisti ţinias apie medinės architektūros paveldo išsaugojimo svarbą per seniūnijas, 

bendruomenes, kultūros ir švietimo įstaigas. Namų savininkus informuoti apie paveldo 

objekto vertę ir saugojimo apimtį, į konsultantų-savanorių tarnybą įtraukti studentus; 

sudaryti sąlygas restauruoti medinius namus praktinę patirtį turintiems meistrams. Taip 

pat prašoma nedidinti žemės mokesčio nekilnojamojo turto savininkams, gyvenantiems 

nekomerciniuose rajonuose, siūloma paveldo objektų savininkus atleisti nuo planuojamo 

įvesti nekilnojamojo turto mokesčio; riboti naujų stambių pastatų statymą sklypuose arba 

sklypų dalyse, tarp sodybinio pobūdţio namų, nes tai smarkiai keičia tradicinę aplinką; 

                                                 
50

 Op. cit. Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos įgyvendinimo programa.  

51
 Ibid. 

52
 Lukšionytė Nijolė, Veliutė Ingrida. Medinės Kauno architektūros pažinimas ir saugojimas. Kaunas: VDU 

leidykla, 2009. 
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rengti paţintinio turizmo maršrutus medinių namų arealuose; tai skatintų ir gyventojų 

domėjimąsi konkrečios vietos paveldu, ugdytų jų savimonę 
53

. 

Taigi apie medinio Lietuvos kultūros paveldo problemas kalbama jau nemaţai metų, 

pateikiama gausybė siūlymų, kaip padėti jį išsaugoti, tačiau realių veiksmų s tokojama. 

Kaip vieną iš tokių realių veiksmų pavyzdţių galima pateikti 2004 m. Vilniuje pradėtą 

vykdyti medinės architektūros išsaugojimo programą; ją koordinuoja savivaldybės 

tarybos įsteigta „Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra“. Pagal minimą programą 

2004-2008 m. laikotarpiu atlikti unikalių medinių pastatų (Polocko g. 52, Filaretų g. 8, 

Baltasis skg. 7, Vytauto g. 29, Rūtų g. 6, Čiurlionio g. 33 Treniotos g.33, M.Paco g. 5, 

5/1, 3a, Vytauto g. 27, 49, 61, 63, Pavasario g. 12, 14, Antakalnio g. 8a,  Kalvarijų g. 

64a, 64b, Giedraičių g. 31, S. Fino g. 3) detalūs apmatavimai, fotografavimas, 

menotyrinis ir pastatų konstrukcijų būklės įvertinimas. Atrinkta architektūriškai 

vertingiausi pastatai kiekviename iš miesto centro rajonų įvertinant jų sunykimo rizikos 

faktorių, architektūrinė-urbanistinę erdvę, atsiţvelgta į tai kokį ugdomąjį estetinį poveikį 

darys vietos bendruomenei ir kaip jie yra matomi praeiviams ar pravaţiuojantiesiems. 

Sutvarkyti mediniai pastatai Filaretų g. 8, Baltasis skg. 7, Čiurlionio g. 33.  Traidenio g. 

35 ir Pušų g. 16, Vytauto g. 27  ir Vytauto g. 63. Pusę pastatų tvarkymo kainos 

finansavo savininkai. 2009 m. dėl sunkios ekonominės padėties pastatų tvarkymui lėšų 

neskirta 
54

, tačiau agentūra įgyvendino projektą „Vilniaus medinės architektūros apsauga 

ir tvarkyba“, kuriam dalinį finansavimą skyrė Kultūros rėmimo fondas (www.krf.lt). Šio 

projekto tikslas – bendradarbiaujant su Vilniaus m. savivaldybės Miesto plėtros 

departamento Kultūros paveldo skyriumi, Ţvėryno seniūnija ir bendruomene, istorinių 

pastatų savininkais, o iš kitos pusės su Oslo miesto savivaldybės Kultūros paveldo 

vadybos skyriumi bei šio miesto medinės architektūros paveldo savininkais parengti 

„Medinės architektūros paveldo apsaugos veiksmų plano Vilniaus miestui“ projektą , 

specialias rekomendacijas ir informacinį leidinį medinių pastatų savininkams ir 

naudotojams. Kitas šio projekto tikslas – sutvirtinant profesinį bendradarbiavimą su 

kolegomis iš Norvegijos, pasirengti paraiškos teikimui finansinei paramai iš Norvegijos 

vyriausybės fondų (Europos finansinės paramos mechanizmas) gauti. Projekto metu 

buvo surengti du seminarai - Vilniuje ir Osle 
55

.  

                                                 
53

 Kaip išsaugoti medinę miestų architektūrą? In: Kauno diena . [ţiūrėta 2011 m. balandţio 30 d.]. Prieiga per 

internetą: <http://kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis/kaip-issaugoti-medine-miestu-architektura-250146> 
54

 Medinės architektūros išsaugojimo programa. In: Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra [ţiūrėta 2011 m. 

balandţio 5 d]. Prieiga per internetą: http://www.vsaa.lt/_medine_arch.htm 
55

 Projektas „Vilniaus medinės architektūros apsauga ir tvarkyba“. In: Vilniaus senamiesčio atnaujinimo 

agentūra [ţiūrėta 2011 m. balandţio 5 d.]. Prieiga per internetą: http://www.vsaa.lt/_med_norvegai.htm 

http://www.krf.lt/
http://www.vsaa.lt/Oslo_Vilnius_projekto_pasiulymai.doc


 17 

Kalbant apie medinio paveldo saugojimo problemas, rizikos faktorius, reiktų pristatyti 

2004 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 

uţsakymu parengtus Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos metmenis 
56

. 

Atlikta situacijos analizė, medinio paveldo įvertinimas, pasiūlyta apsaugos strategija. 

Atliktoje rizikos faktorių analizėje atskleidţiamos pagrindinės galimos medinio paveldo 

nykimo prieţastys. Dauguma jų bendri visoms valstybėms, kai kurie – tik Lietuvai ar 

Vilniui; daugumą jų galima pritaikyti ir Kauno miestui šiandien. Taigi rizikos faktoriai 

išskirti į 3 grupes – ideologiniai, teisiniai ir socialiniai-ekonominiai.  

Prie ideologinių rizikos faktorių priskiriama: 1) poţiūris į medinį statinį kaip į 

nepakankamai tvirtą ir ilgaamţį (ką nulėmė nepalankios istorinės sąlygos bei daţnai 

prasta statinių statybos ir prieţiūros kokybė); 2) medinio paveldo vertės nesuvokimas 

(išsamiau netyrinėtas ir nevertinas, maţai ţinomas plačiajai visuomenei); 3) kasdienio 

gyvenimo kokybės ir prestiţo samprata (ilgą laiką ji siejosi su mūro architektūra).  

Teisiniai faktoriai: 1) paveldo apsaugos įstatymų netobulumas; 2) įstatymų bazės 

medinio paveldo apsaugai nebuvimas; 3) įstatymų bazė neparemta finansiniais 

visuomenės įsipareigojimais (paveldo politika biudţete neturi fiksuotos dalies).  

Ekonominiai-socialiniai faktoriai patys savaime nėra neigiami, tačiau, susieti su 

visuomenės poţiūriu į medinį paveldą, tampa daug lemiančiais: 1) urbanistinė miesto 

plėtra; 2) aukšta ţemės kaina (būdinga miesto centrui ir kitiems prestiţiniais laikomiems 

rajonams); 3) visuomenės diferencijavimosi procesai; 4) paveldo apsaugos politikos 

vėlavimas miesto plėtros atţvilgiu. 5) miestiečio pragyvenimo lygio kitimas (masinė 

pastatų rekonstrukcija, daţnai neatsiţvelgiant į paveldo reikalavimus); 6) itin didelė 

medinio pastato restauracijos ir statybos kaina; 7) medţio restauracijos specialistų ir 

meistrų bei organizacijų, dirbančių su mediniu paveldu, trūkumas bei ţemas profesinis 

lygis (paskutiniai du faktoriai įtakoja vienas kitą – nėra specialistų paklausos – kainos 

didelės – nėra specialistų paklausos).  

Atskirai vertinama medienos kaip statybinės medţiagos sąlygotą rizikos faktorių. 

Mediena yra tvirta, ilgaamţė, ekologiška, plastiška statybinė medţiaga, jei tik ji 

teisingai paruošiama ir naudojimo metu statinys teisingai priţiūrimas 
57

.  

Kai kuriuos iš minėtų rizikos faktorių sumaţinti ar pašalinti siūloma steigiant Medinės 

kultūros muziejų, kurio tikslas būtų išsaugoti vertingiausius medinės Vilniaus 

architektūros pastatus, jų dalis ir elementus, propaguoti senąją ir šiandieninę medinę 

miesto kultūrą, kaip visuomenės savasties dalį. Uţdaviniai: 1) Mokslinė – tiriamoji 

                                                 
56

 Filipavičienė, Giedrė, Puodţiukienė, Dalė. Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos metmenys. 

Vilnius, 2004 
57

 Ibid. 
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veikla – ikonografinės ir fiksacinės medţiagos kaupimas, eksponavimas, analizė ir  

propagavimas; 2) Švietimo veikla – leidţiamoji, programų ir internetinių svetainių 

sudarymas ir t.t.; 3) Praktinė (konsultacinė ir mokomoji) veikla 
58

 . 

Aptarus per pastarąjį dešimtmetį priimtus įstatymus, nutarimus, konferencijas , 

projektus ir kt. su medinės architektūros paveldu susijusius dalykus, galima konstatuoti, 

jog įstatymiškai ši paveldo rūšis yra saugoma, jai netgi teikiamas prioritetas, tačiau 

realių veiksmų stoka, o ypač tai, kad jie daţniausia pavieniai ir netęstinia i, rodo ką kitą. 

Medinio paveldo išsaugojimu rūpinasi labiau paveiniai asmenys bei jų grupės . Kaip 

pagrindinę paveldo apsaugos problemą galima įvardyti jų ir didesnės dalies visuomenės 

„nesusikalbėjimą“ – plačioji visuomenės nuomonė apie medinį paveldą, ir daţnai apie 

paveldą apskritai, jei tik jį reikia asmeniškai priţiūrėti, yra neigiama. Paveldas geriausiu 

atveju suvokiamas kaip vertybė, tačiau kelianti problemas. Prie to smarkiai prisideda 

minėti teisinės bazės netobulumas, finansavimo ir specialistų trūkumas, bei, apskritai, 

kompleksinių, koordinuotų veiksmų trūkumas. Visuomenė nepakankamai informuota, 

kad pati aktyviau įsitrauktų į saugojimo procesą, o ne darytų tai  tik todėl, kad liepia 

įstatymai. Todėl net ir jų tobulinimas ar realių lėšų (dotacijų, dalinio prieţiūros, 

restauracijos darbų finansavimo ir pan.) skyrimas nepadėtų išsaugoti medinio paveldo, 

ypač oficialiai neįrašyto į registrą, kartu nešviečiant pastatų savininkų/ valdytojų, 

visuomenės apskritai, kodėl ji turėtų siekti juos išsaugoti, kokią vertę jie turi ir kokia iš 

to nauda.   

 1.3. Tradiciniai reprezentavimo būdai  

Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje pasirodė nemaţai leidinių, skirtų medinei 

architektūrai, tiek pristatančių, aptariančių ją bendrai, tiek specializuotų leidinių: 1998 – 

Lietuvos medinė sakralinė architektūra (Algė Jankevičienė) 
59

, 2002 m. - Medinė 

architektūra Lietuvoje. (Sud. Alfredas Jomantas) 
60

, fotoalbumai Medinis Vilnius 
61

 

(2006) ir Medinis Kaunas
62

 (2009, Andrius Surgailis), t.p. po aptartų  konferencijų 

išleisti leidiniai. Prie švietimo prisideda ir kt. leidiniai, kuriuose rašoma apie medinį 

paveldą, pvz., Lietuvos architektūros istorijoje (T. III)
 63

, Istorizmas ir modernas 

Vilniaus architektūroje 
64

, Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje 
65

. Medinę 
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 Op. cit. Filipavičienė, Giedrė, Puodţiukienė, Dalė 
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 Op. cit., Jankevičienė Algė. 
60

 Op. cit., Medinė architektūra Lietuvoje.  
61

 Op. cit.. Medinis / Wooden Vilnius  
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 Op. cit. Medinis / Wooden Kaunas ( 
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 Lietuvos architektūros istorija. 2000. T. III - nuo XIX a. II dešimtmečio iki 1918 m. Vilnius: Savastis, p. 141-147, 173-

177, 220-222, 450-452.  
64

 Lukšionytė-Tolvaišienė, Nijolė. Istorizmas ir modernas Vilniaus architektūroje. Vilnius: VDA leidykla, 2001.  
65
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 19 

Vilniaus Uţupio architektūra nagrinėjo ir straipsnyje pristatė Jūratė Jurevičienė 
66

; 

Ţvėryno – Maja Ptašek 
67

. Tirta medinės architektūros raida, išskirti tipai; aptartos 

saugojimo problemos.  

Lietuvos medinė sakralinė architektūra – monografija,  papildţiusi architektūros 

istorijos mokslą nauja medţiaga apie Lietuvos medines baţnyčias, koplyčias ir varpines, 

sudarančias reikšmingą paveldo dalį (Lietuvoje yra 265 medinės baţnyčios, virš 100 

koplyčių ir apie 220 varpinių). Knygoje susisteminti ir išanalizuoti gausūs istorinių ir 

natūros tyrimų duomenys: a) nustatyti sakralinių pastatų sprendimų tipai ir variantai; b) 

atskleista architektūros tipų raida kiekviename istorijos periode iki 1918 m.; c) išaiškinta 

liaudies ir profesionaliosios architektūros sąveika pastatų kompozicijoje; d) išnagrinėti 

Lietuvos etninių regionų sakralinės architektūros ypatumai ir santykis su kaimyninių 

ţemių pastatai 
68

.  

Medinė architektūra Lietuvoje – 11 autorių straipsnių rinkinys, pasiţymintis pristatomų 

temų įvairove: lietuvių statybos tradicijos ir papročiai, tradicinės aukštaičių sodybos, 

mediniai dvarai, įvairių konfesijų medinė sakralinė architektūra, kryţdirbystės tradicijos, 

Vilniaus Ţvėryno mediniai namai ir vilos, kurortų architektūra, Maţosios Lietuvos 

medinės architektūros pristatymas bei visos Lietuvos medinės architektūros 

apibendrinimui skirtas straipsnis. T. p. pateikiami konkretūs patarimai dėl medinių 

pastatų, kaip pratęsti jų gyvavimą, kokie pagrindiniai kenkiantys veiksniai 
69

. Šios 

knygos sudarytojo Alfredo Jomanto ţodţiais, čia neturėta tikslo išnagrinėti medinės 

architektūros sklaidos ar pateikti išsamios įvairių pastatų tipų bei jų istorijos studijos; 

nuţymint svarbiausius raidos etapus ir pateikiant informacijos apie reikšmingiausius 

objektus, siekta paskatinti skaitytoją domėtis Lietuvos medine architektūra giliau 
70

.  

Naujai A. Jomanto sudarytas ir 2011 m. anglų kalba išleistas Wooden Heritage in 

Lithuania 
71

, be ankstesnėje knygoje aptartų temų, pasipildė naujomis: H. Sandstrom 

aptaria medinį paveldą, jo įvertinimą iš naujo ir apsaugą Baltijos jūros regione; G. 

Filipavičienė pristato poţiūrio į medinę architektūrą kaitą nuo 1900 iki 2010 m.; N. 

Lukšionytės straipsnyje apie medinius miestus pristatoma ši medinio paveldo dalis . 

Dalis apie medines šventyklas papildyta M. Rupeikienės straipsniu apie medines cerkves 
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Lietuvoje. Leidinys gausiai iliustruotas ir išsamiai pristatantis Lietuvos medinio paveldo 

įvairovę bei paliečiantis išsaugojimo problemą, tačiau, galima teigti, labiau skirtas 

uţsienio auditorijai (leidinys tik anglų kalba). Šiame leidinyje neliko ir praktinio 

taikomojo pobūdţio patarimų medinio pastato savininkui.  

Andriaus Surgailio parengti Medinio Vilniaus ir Medinio Kauno albumai yra ne tik 

fotografijų rinkiniai, juose t. p. pateikiama trumpa medinio miestų paveldo istorija, 

atkreipia dėmesį į jų svarbą. Kartu su pirmosios knygos išleidimu pristatyta ir autoriaus 

fotografijų paroda „Nykstantis medinis Vilnius“, kur „pristatoma dar 100 A. Surgailio 

fotografijų. Autorius sąmoningai siekė, kad didţioji dauguma jų būtų dar niekada viešai 

nepublikuotos bei nespausdintos. Albumas ir paroda tarsi sudaro uţburtą ratą: 

susipaţinus su vienu kyla akstinas paţinti ir antrą. Fotografijų albumu ir paroda medinio 

Vilniaus tematika siekiama ţadinti visuomenės savimonę. Medis – viena iš trapiausių 

statybinių medţiagų, todėl nepriţiūrimi pastatai yra skaudţiai veikiami erozijos. 

Daugumoje fotografuotų namų gyvena skurdūs bei asocialūs ţmonės, neturintys nei 

noro, nei pajamų rūpintis autentiško eksterjero išlaikymu. Dar didesnę grėsmę mediniam 

palikimui kelia pasiturintys lietuviai. Per remontus neatpaţįstamai pakeisti pastatai 

tampa pilka plastikinių langų bei dailylenčių mase. 2004 m. Vilniaus Savivaldybė 

pradėjo medinės Vilniaus architektūros paveldo apsaugos programą. Ji teikia vilčių, kad 

graţiausi pavyzdţiai bus išsaugoti, vis dėlto, autoriaus nuomone, tai – tik pirmas 

ţingsnis. Palikimo svarbą turi suprasti ne tik valstybinės institucijos, bet pirmiausia 

Lietuvos ţmonės 
72

“. Medinio Kauno albumas, pristatantis XIX – XX a. medinę miesto 

praeitį uţ fotografijas ir apipavidalinimą Lietuvos Respublikos knygos meno konkurse 

„Vilnius 2008“ buvo apdovanotas diplomu. 

Aptarti pavyzdţiai rodo tiek deklaruojamą valstybės, tiek realų atskirų asmenų ar jų 

grupių domėjimąsi Lietuvos mediniu paveldu ir jo išsaugojimo problemomis, tačiau, 

daţniausiai dėl lėšų trūkumo, įvairūs projektai ir konferencijos tampa tik epizodiniais 

pasireiškimais; jiems trūksta tęstinumo, aiškios krypties ir politikos. Knygos (straipsnių 

leidiniai ir albumai) patraukia visuomenės dėmesį, tačiau paprastai būna gana brangūs, 

todėl gali pasiekti tik ribotą auditoriją. Be to, jie daţnai yra orientuoti labiau į turistus, o 

ne pritaikyti medinių pastatų savininkams/ valdytojams, ar bent jau vietinei auditorijai.  

Taigi pagrindiniai tradicinių paveldo reprezentavimo būdų trūkumai būtų tęstinumo 

stoka ir ribotas prieinamumas platesniam visuomenės ratui.  
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2. PAVELDO SKLAIDA VIRTUALIOJE ERDVĖJE  

 2.1. Paveldo skaitmeninimas ir sklaidos galimybės:  užsienio šalių patirtis 

Paveldas UNESCO dokumentuose aiškinamas kaip  „mūsų palikimas iš praeities, su kuo 

mes gyvename šiandien ir ką mes paliksime ateities kartoms“. Paveldas yra tai, ar bent 

turėtų būti tai, kas perduodama iš kartos į kartą, nes tai vertinama  
73

.  

Skaitmeninį paveldą sudaro unikalūs ţmogaus ţinių ir išraiškos šaltiniai. Jis apima 

kultūros, švietimo, mokslo ir administracinius šaltinius, taip pat techninę, teisinę, 

medicininę ir kito pobūdţio informaciją, kuri yra sukurta skaitmenine forma arba 

pakeista į skaitmeninę formą iš esamų panašių šaltinių. Kai šaltiniai yra „skaitmeniniai 

iš prigimties“, kitame formate jų nėra – tėra tik skaitmeninis objektas. Skaitmeninė 

medţiaga apima tekstus, duomenų bazes, nejudančius ir judančius vaizdus, garso įrašus, 

grafiką, programinę įrangą ir interneto puslapius įvairiomis ir vis gausėjančiomis 

formomis. Ši medţiaga daţnai yra trumpalaikė ir ją būtina tikslingai gaminti, išsaugoti ir 

valdyti. Dauguma šių išteklių turi ilgalaikę vertę ir svarbą, todėl juos būtina saugoti ir 

išlaikyti esamoms ir ateities kartoms. Šis nuolat  augantis paveldas gali egzistuoti bet 

kokia kalba, bet kurioje pasaulio dalyje ir bet kurioje ţmogaus ţinių ar išraiškos srityje. 

Skaitmeninio paveldo išsaugojimo tikslas – uţtikrinti, kad jis būtų prieinamas 

visuomenei. Vadinasi, skaitmeninio paveldo medţiagai, ypač viešai, neturi būti taikomi 

jokie nepagrįsti apribojimai. Kartu konfidencialią ir asmeninę informaciją būtina 

apsaugoti nuo bet kokio neteisėto pasinaudojimo ja. 
74

. 

Taigi paveldo skaitmenizavimas  yra vienas iš būdų padėti išsaugoti paveldą ateities 

kartoms bei skleisti jį. Pasaulio paveldą skaitmeninėje erdvėje galima skirstyti pagal 

daug bruoţų: iniciatorius, apimtį, specializaciją ir pan.  

Kaip didţiausius skaitmeninio paveldo archyvus galima išskirti tarptautinių 

organizacijų ir tarptautinių projektų interneto puslapius, pvz., UNESCO ir Europeana. 

Pastarieji du pasirinkti kaip pavyzdţiai dėl savo apimties, dėmesio paveldui bei kiek 

skirtingo jo reprezentavimo būdo. UNESCO puslapis labiau orientuotas į išskirtiniausius 

pasaulio paveldo objektus, pripaţintus šios organizacijos; jis t.p. pristato pačios 

organizacijos veiklą, apimančią daugybę sričių. Europeana orientuojasi į Europos šalių 

kultūros paveldo prezentaciją, ir kuo įvairesnio paveldo. Šis projektas siekia įtraukti į 

paveldo saugojimo, skaitmeninimo procesą pačius puslapio skaitytojus, kai tuo tarpu 
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UNESCO atlieka daugiau tik informacinę funkciją. Be to, Europeana galima skaityti ne 

tik pagrindinėmis pasaulio kalbomis, tačiau ir maţesnių Europos šalių, pvz., ir 

lietuviškai. Taip projektas siekia priartėti prie savo auditorijos ir kartu padeda saugoti 

atskirų šalių kalbas.  

UNESCO organizacijos svetainės dalis, skirta kultūrai, kurioje pristatomas ne tik 

įvairių šalių kultūros paveldas, bet ir įvairūs su juo susiję dokumentai 
75

. Kaip 

organizacijos puslapio stipriąsias dalis galima išskirti aiškią struktūrą – pagrindinis 

puslapis vertikaliai suskirstytas į 3 juostas, su horizontalia juosta pereiti į kitas 

organizacijos puslapio dalis; svarbiausios naujienos pateikiamos puslapio viduryje, su 

iliustruojančia nuotrauka ar video įrašu; maţiau svarbios – interaktyviame sąraše 

dešinėje; t.p. pateikiamas įvykių kalendorius, video įrašas, aiškios nuorodos į 

konvencijas, ką tik publikuotų leidinių pristatymas. Iš minėtos viršutinės įrankių juostos 

t.p. galima pereiti į Apie mus (pristatoma kas yra kas organizacijoje); Temos (Kultūrinė 

įvairovė, Pasaulio paveldas etc.), Po visą pasaulį (regionai ir šalys); Bendruomenės 

(tinklai ir partneriai); Įvykiai (kultūriniai įvykiai, šventės etc.); Šaltiniai (periodika, 

reportaţai, online medţiaga, duomenų bazės). Pasaulio paveldo duomenų bazėje 

pateikiamas interaktyvus pasaulio ţemėlapis, kuriame paţymėti kultūros, gamtos ir 

mišrūs paveldo objektai 
76

. Kaip pagrindines teigiamas savybes reikėtų įvardinti 

interaktyvumą, informatyvumą ir vizualumą – iš ţemėlapio galima tiesiogiai pereiti prie 

norimo objekto platesnio aprašo su nuotraukomis; t.p. per puslapio partnerius galima 

parašyti atsiliepimą apie  lankytą objektą. Organizacija pasaulinė, tad ir puslapis 

orientuotas į viso pasaulio paveldą ir siekiančius jį paţinti, tad informacija pateikiama 

daugelyje puslapio segmentų gali būti pateikiama keliomis kalbomis.  

Europeana – Europos paveldo skaitmeninimo projektas, kurį kuriant bendradarbiavo 

apie 1500 institucijų. Jų surinktos kolekcijos suteikia galimybę tyrinėti Europos istoriją 

nuo senovės iki šių laikų. Europeana leidţia pasiţvalgyti po skaitmeninius Europos 

muziejų, bibliotekų, archyvų išteklius, garso ir vaizdo medţiagos rinkinius.  Tai 

skirtingomis kalbomis pateikiama prieiga prie turiningo Europos kultūros ir mokslo 

paveldo, suteikiant galimybę vartotojams jungtis į tinklą, atrasti kaţką naujo, bendrauti, 

dalinti bei pasisemti įkvėpimo 
77

. Europeana internetiniame puslapyje galima rinktis 
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daţnai perţiūrimų iš objektų sąrašo (Šiuo metu žmonės galvoja apie), tačiau iš esmės 

puslapis paremtas aktyvaus vartotojo principu: vartotojas naudojasi paieškos sistema, 

kurios rezultatai skirstomi į 4 pagrindines kategorijas: tekstą, vaizdus, vaizdo medţiagą 

ir garso medţiagą. Rezultatai gali būti rodomi kaip sąrašas, lentelė, ar laiko skalėje  

(objektai suskirstyti pagal datas); suteikiama ir galimybė pamatyti visą objekto formą 

(pvz., visą vaizdo įrašą ar knygą) – paspaudus „Ţiūrėti originalų kontekstą“, vartotojas 

nukreipiamas į objektą Europeanai pateikusios organizacijos svetainę. Mano Europeana 

(funkcija registruotiems vartotojams) suteikia galimybę suasmeninti svetainę – išsaugoti 

paieškos rezultatus,  mėgiamus objektus vėlesnei perţiūrai, priskirti objektams 

ţymeklius 
78

. Per Europeana bendruomenių  puslapius vartotojas jungiasi prie naudingų 

interneto išteklių, kurie gali padėti daugiau suţinoti, tyrinėti ir dalintis ţiniomis apie 

Europos kultūros ir mokslo paveldą. Čia yra nuotraukų dalijimosi svetainių, forumų ir 

naujoviškų skaitmeninių projektų. Čia rodomos svetainės ir socialinės medijos grupės 

yra sugrupuotos pagal temas ir kategorijas, susijusias su Europeanos turiniu: Art 

Nouveau, Biologinė įvairovė, Viduramţiai/Renesansas etc. 
79

.  

ThoughtLab skiltis skirta norintiems suţinoti daugiau apie Europeana partnerių veiklą; 

čia patalpintos nuorodos į skaitmeninių bibliotekų katalogus, straipsniai apie 

skaitmeninimą ir pan.
80

 Čia t. p. vartotojui suteikiama galimybė tapti informacijos 

kūrėju: The EuropeanaConnect Annotation Suite (kol kas dar prototipas) leidţia 

vartotojui anotuoti skaitmeninius vaizdus, ţemėlapius, audio ir video failus; nauja 

informacija gali būti pateikiama ir kitiems vartotojams  
81

. Taip kuriamas naujas 

skaitmeninis produktas ar tobulinamas jau esamas, bei kuriama skaitmeninė 

bendruomenė besidominčių tam tikrais kultūros objektais. Trūkumai – bandomoji versija 

ne visai sklandţiai veikia; nepatikimos ar klaidingos informacijos atsiradimo ir plitimo 

pavojus.  
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Specializuotų muziejų puslapiai skiriasi apimtimi, turiniu, kokybe etc.  Kaip pavyzdţiai 

toliau pateikiami dviejų Rusijos medinės architektūros muziejų interneto puslapiai:  

Kiţų muziejaus-draustinio 82 ir Vladimiro-Suzdalės muziejaus–rezervato 83.   

Kiţų muziejus- draustinis įsikūręs to paties pavadinimo saloje, Onegos eţere. 

Muziejaus atvirame ore eksponuojamą pastatų kolekciją sudaro 89 objektai. 

Architektūrinis ansamblis įrašytas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašus. Muziejaus 

puslapyje informacija pateikiama rusų ir anglų kalbomis. Be įprastų informacijos 

turistams apie muziejų, jo vietą, darbo laiką, pagrindinius  eksponuojamus objektus ir 

ekskursijas, puslapyje gausu papildomos informacijos: Viešpaties Atsimainymo cerkvės 

restauracijos duomenys ar internetinės kameros transliuojami vaizdai iš kelių muziejaus 

vietų. Virtualaus muziejaus skiltyje siūloma pasiţvalgyti po galeriją, kurioje gausu tiek 

ţinomų fotografų, tiek tiesiog muziejaus lankytojų pateikiamų, t. p. istorinių ir įvairius 

projektus nušviečiančių nuotraukų. Virtualūs turai 
84

 siūlo išsamiau ir interaktyviai 

susipaţinti su Karelijos ūkininkais, jų gyvenimo papročiais; interaktyviomis 

nuotraukomis paaiškinama kiekvienas pastatas, jo architektūrinės detalės, istorija ir 

paskirtis. Kiţų salos virtualus turas interaktyvia forma pateikia panoraminių nuotraukų 

seriją bei platesnę informaciją apie kiekvieną juose uţfiksuotą muziejaus objektą. 

Zaonežija dangaus interaktyvus turas skirtas išsamiai pristatyti unikalias savo forma 

Kiţų salos cerkvių ikonas, o vaikams skirta interaktyvi ekskursija apie Kiţų salos gamtą. 

Šie turai suteikia informacijos apie objektus ir kartu dar labiau pritraukia turistus.  

Vladimiro- Suzdalės muziejus įkurtas XX a. 7 dešimtmetyje; visi pastatai į muziejaus 

vietą suveţti iš viso Vladimiro regiono ir pristato jo kultūrą per medinį  paveldą: cerkves, 

namus, ūkinius pastatus su įrengimais ir pan. Interneto puslapyje informacija t.  p. 

pateikiama rusų ir anglų kalbomis; atskiros skiltys, skirtos architektūrai, kolekcijoms, 

parodoms, festivaliams, vaikų centrui muziejuje ir pan. ganėtinai vizualiai ir išsamiai 

pristato muziejų ir jo veiklą, tačiau čia trūksta Kiţų salos muziejaus puslapio 

interaktyvumo: šio muziejaus puslapis tik pristato realų muziejų, tačiau pats virtualaus 

muziejaus funkcijos, galima teigti, neatlieka.   
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Panašus informacijos pateikimo būdas (glaustai ir apibendrintai) būdingas turistams 

skirtiems informaciniams portalams, kurie orientuojasi į turistų pritraukimą vieton, o ne 

į virtualųjį turizmą; pvz., informacija apie Vitoslavlico medinės architektūros muziejų 

Rusijos lankytinas vietas pristatančiame puslapyje 
85

.  

Miestus pristatantys interneto puslapiai paprastai būna vizualūs, kartais pateikia ir 

specifinės informacijos apie atskirus objektus ar sritis, tačiau nedaug, nes vėlgi 

prioritetas yra turistų pritraukimas į miestą realiai. Kalbant apie medinę architektūrą ir 

jos reprezentavimą tokiuose puslapiuose kaip pavyzdţius galima pateikti Rygos 

Municipaliteto puslapį
86

ar Latvijos turizmo puslapyje viename iš galimų maršrutų 

savaitei Rygoje siūlo aplankyti Pārdaugava rajoną, garsėjantį medine architektūra 
87

. 

Kaip paskutinę ir bene didţiausia įvairove pasiţyminčią interneto svetainių, kuriuose 

pristatomas paveldas, grupę galima išskirti asmeninius puslapius – asmenines svetaines, 

tinklaraščius (blog‘us), virtualius albumus ir pan. Pastaruosiuose gausu vaizdinės 

medţiagos, informacijos daţai būna ne daug ir ji gali būti ne visada tiksli ar patikima ;  

daţniausia tai tiesiog kelionių aprašymai su nuotraukų albumais, pvz., Maţosios 

Karelijos medinės architektūros muziejų aprašantis 
88

 ar tiesiog „apleistų medinių 

stebuklų“ Rusijoje fotografijas publikuojantis 
89

. Jų privalumas yra auditorija: jie 

pritraukia specifiniais dalykais besidominčius ţmones, kurie tarpusavyje bendrauja ir 

keičiasi informacija, taip sukurdami tam tikras virtualias bendruomenes, kurias sieja jau 

ne geografinė priklausomybė, o bendri interesai.  

2.2. Lietuvos architektūros paveldo pristatymas virtualioje erdvėje  

Kalbant apie Lietuvos kultūros paveldo virtualioje erdvėje reprezentaciją, visų pirma 

reikia paminėti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos interneto 

puslapį, kuriame galima susipaţinti su teisiniais, paveldo apsaugą reglamentuojančiais 

dokumentais, naujienomis paveldo srityje bei pačiais paveldo objektais 
90

. Kaip 

skelbiama šioje svetainėje, „didţiausią Lietuvos istorinio nekilnojamojo paveldo dalį 
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sudaro urbanistikos ir architektūros vertybės“ 
91

. Puslapyje t. p. trumpai pristatomi 

UNESCO objektai Lietuvoje. Be šių dalykų, aiškios struktūros svetainėje pateikiami ir 

specialieji planai, informacija apie leidimus, licencijas, atestavimus ir konkursus. 

Sudominti kultūros paveldu vaikus ir ne tik juos puslapyje siekiama edukaciniais 

ţaidimais. Puslapyje pateikiama informacija yra apibendrinto pobūdţio,  specialiais 

klausimais norintiems konsultuotis puslapyje siūloma kreiptis į savo gyvenamos vietos 

Kultūros departamento padalinį. Karštoji linija skirta tik norintiems pranešti apie 

neteisėtus Kultūros paveldo departamento pareigūnų veiksmus.  

Apie medinį paveldą kalbama Norvegijos medinio paveldo apsaugos patirties skiltyje, 

kur galima rasti ir elektroninį praktinių patarimų leidinį, kaip priţiūrėti senus medinius 

namus (konstrukcijų prieţiūra, išorės ir vidaus daţymas, dokumentavimas, pastatams 

kenkiantys vabzdţiai ir grybai, medienos rūšys ir jų parinkimas etc. ). Patarimų t.p. 

skiltyje pateikiamos iš švedų kalbos išverstos 5 knygos, skirtos medinių namų 

savininkams/ valdytojams: „Restauravimo principai, statybos technologija ir 

medţiagos“, „Stogo čerpės ir čerpių stogai“, „Langai“, „Pastatų daţymas tradiciniais 

daţais“ ir „Ręsti namai“. „Šios knygos yra Švedijos metodologinė pagalba Baltijos 

valstybėms bei Lenkijai kultūros paveldo apsaugos srityje, nes, apsikeitus pradine 

informacija, paaiškėjo, jog kultūros vertybių, ypač pastatų, savininkams stinga praktinių 

patarimų, praktinių ţinių apie medţiagas, o taip pat praktinių patarimų, pvz., kaip 

patiems susiremontuoti medinius langus, kaip priţiūrėti medinius pastatus, kaip nudaţyti 

medinį namą nepakenkiant jam ir kt. Nors šios knygos ir buvo išverstos į lietuvių kalbą 

dar 1997 metais, tačiau dėl įvairių prieţasčių jos nebuvo publikuotos.“
92

  

Kultūros paveldo departamento uţsakymu buvo sukurta keletas skaitmeninių duomenų 

bazių. Kultūros vertybių registro puslapyje uţfiksuoti ir trumpai aprašyti saugomos 

Lietuvos nekilnojamojo turto vertybės; kuriame lankytojų patogumui sukurta paieškos 

sistema su ţemėlapiu 
93

 (išsamiau puslapio struktūra nagrinėjama kitame darbo 

skyriuje).  

Rengiant Lietuvos dvarų paveldo išsaugojimo koncepciją,  „Kultūros vertybių apsaugos 

departamentas parengė visų, esančių apskaitoje, Lietuvos dvarų sodybų sisteminę 

duomenų bazę. Lygiagrečiai su Kultūros paveldo centro vykdoma apskaita, šioje 

duomenų bazėje susisteminta visa turima informacija, papildyti trūkstami duomenys bei 

atlikta dvarų sodybų, esančių apskaitoje, fizinės būklės skaitmeninė foto fiksacija. Šiuo 
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metu duomenų bazėje pateikiama apie 12 000 dvarų ir jų aplinkos nuotraukų. Į kultūros 

vertybių apskaitą iš viso buvo patekę 815 dvarų, iš kurių 236, visiškai sunykę arba  

nebeišlikę, išbraukti iš sąrašo. Šiuo metu kultūros vertybių apskaitoje yra 579 dvarai“ 
94

. 

Galima paieška pagal pavadinimą, adresą, kodą, plotą, pastatų skaičių, preliminarų 

statusą bei ţemėlapyje.  

Lietuvos dvarų duomenų bazėje 
95

 pateikiama informacija suskirstyta į grafas. 

Vizualinėje pateikiam: G (dvaro sodybos geografinė situacija), T  (turima šiuo metu 

dvaro sodybos teritorijos schema sus suskirstytais ir sunumeruotais dvaro laikotarpio 

pastatais bei svetimkūniais, atsiradusiais ne dvaro gyvavimo laikotarpiu) ir F (dvaro 

sodybos fotofiksacija, kur pateikti visi dvaro sodybos pastatai ar jų liekanos, parko 

fragmentai, vandens telkiniai, takųs sistemos etc.). T. p. pateikiamas sodybos amţius 

(datavimus nustatė D.Puodţiukienė ir I.Kačinskaitė.), pastatų skaičius (suskirstyti į 

tipus: gyvenamieji, ūkiniai, gamybiniai, kiti, statinių liekanos svetimkūniai pastatai), 

registro duomenys (jei dvaras į jį įtrauktas) bei tyrimų ir projektavimo darbai, jei tokie 

vykdyti. Atsiliepimams ir pasiūlymams pateiktas el. paštas. Projekto privalumai būtų 

informacijos gausa, tikslumas ir vizualumas; kaip trūkumą galima įvardyti ne visai 

patogią informacijos pateikimo formą – teritorijos schema, fotofiksacija ir pan. 

pateikiami atskiruose puslapiuose.  

Dar vienas Kultūros paveldo departamento remiamas, nuo 2009 m. KTU Architektūros 

ir statybos instituto bei Kauno apskrities archyvo vykdomas projektas – Architektūros ir 

urbanistikos tyrimų centro interneto puslapis
96

. „Svetainėje siekiama sukaupti ir 

sistemingai pateikti įvairiose institucijose bei privačiuose archyvuose išsklaidytą 

medţiagą, reprezentuojančią Lietuvos architektūros palikimą ir jo tyrimus. Pateikiama 

mokslinių tyrimų bei ikonografinių duomenų bazė apims esamą ir nykstantį, kintantį bei 

medţiaginiu pavidalu nebeegzistuojantį architektūros palikimą, kuris vienaip ar kitaip 

susijęs su Lietuvos architektūros istorija. Svetainė skiriama kultūros paveldo 

specialistams, naudotojams ir savininkams, akademinei ir plačiajai visuomenei“ 
97

.  

Puslapyje pateikiama medţiaga aprėpia įvairias architektūros paveldo sritis, informacija 

tiksli ir vizuali. Prie informacijos pateikimo ir atnaujinimo kviečiami prisidėti visi 
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norintys; registruotiems vartotojams suteikiama galimybė palikti komentarus, tad 

puslapis ir interaktyvus.  

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros 
98

 puslapyje pristatoma jau anksčiau 

aptarta 2005- 2008 m. vykdyta „Medinės architektūros išsaugojimo programa“ 
99

: 

nuveikti darbai, fotogalerija, pateikiama ir praktinių patarimų („10 patarimų medinių 

pastatų savininkams ir naudotojams kaip priţiūrėti pastato išorę“). Pateikiamas ir 2009 

m. bendradarbiaujant su Vilniaus m. savivaldybės Miesto plėtros departamento Kultūros 

paveldo skyriumi, Ţvėryno seniūnija ir bendruomene, istorinių pastatų savininkais,  Oslo 

miesto savivaldybės Kultūros paveldo vadybos skyriumi bei šio miesto medinės 

architektūros paveldo savininkais vykdyto projekto metu parengtas “Medinės 

architektūros paveldo apsaugos veiksmų plano Vilniaus miestui projektas“ . Jame, be 

kitų problemų ir aspektų, buvo pabrėţta medinio paveldo propagavimo ir visuomenės 

informavimo svarba 
100

. Puslapio privalumai yra realių darbų pristatymas visuomenei bei 

praktiniai patarimai. Kiek anksčiau buvo galima teikti ir prašymus daliniam 

finansavimui tvarkymo darbams (šiuo metu tam nėra skirta lėšų). Trūkumai būtų menkas 

puslapio vizualumas ir struktūros neaiškumas.  

Iš aptartų lietuviškų interneto puslapių, vienaip ar kitaip susijusių su  kultūros paveldu, 

atsiskleidţia pagrindiniai jų privalumai ir trūkumai, kuriais remianti ar vengiant galima 

parengti Kauno medinį paveldą pristatančio puslapio modelį. Taigi pagrindinės 

problemos būtų informacijos siaurumas – ji tiksli, tačiau daţnai jos pateikiamas 

minimaliai (išimtis - AUTC). Vizualumo, kurio reikia norint sudominti platesnę 

auditoriją, o t. p. ir dokumentavimui, nemaţai kur trūksta. Svetainių patogumas 

vartotojui gana geras (išskyrus VSAA). Grįţtamojo ryšio trūkumas t. p. yra nemaţa 

problema – kaip suţinoma, ar pasiekta tikslinė auditorija, ar patekinti jos poreikiai ir 

lūkesčiai, ar efektyvu, gal reikėtų tobulinti? Praktinių patarimų dėl medinio pave ldo 

saugojimo pateikiama tik KPD ir VSAA svetainėse. Tačiau reikia pabrėţti, jog visi šie 

interneto puslapiai padeda informacijos plėtrai, keičia suvokimą apie paveldą, atkreipia 

dėmesį ir į problemas (nykimas ir naikinimas).   
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Išnagrinėjus pasaulio ir uţsienio paveldą pristatančių interneto svetainių pavyzdţius, 

galima išskirti tris svarbiausius bruoţus, kuriuos turi turėti interneto puslapis, kad jis 

galėtų tinkamai atlikti dokumentavimo  / registravimo ir švietėjišką misiją:  

 

 

   Interaktyvumas yra vienas iš Saityno 2.0 (kitaip – Web 2.0; antrosios kartos saitynas) 

bruoţų: galimybė ne tik skaityti turinį, bet ir pačiam jį kurti, dalintis su kitais, dirbti, 

kurti, mokytis bendrai. Saitynas 2.0 nėra naujas „atradimas“, tai tiesiog šiandienos 

virtualios erdvės realybė, kurią galima apibrėţti kaip procesą, „kurio metu dauguma 

paslaugų, anksčiau veikusių kompiuteryje, perkeliamos į internetą, o paslaugų ir 

kompiuterinės įrangos kontrolė perleidţiama naudotojams. Jiems leidţiama laisvai 

naudotis visa sistemos informacija, ją keisti, manipuliuoti, pritaikyti ir pan.“ 
101

.  

Jungiant ir naudojant šias tris virtualios erdvės galimybes, galima sukurti Kauno medinį 

paveldą pristatantį puslapį, kuris būtų ne tik vaizdinga duomenų bazė, bet ir vieta 

bendrauti, keistis naudinga informacija, patiems ją kurti.  
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3. KAUNO MEDINĮ PAVELDĄ REPREZENTUOJANČIO 

INTERNETINIO PUSLAPIO MODELIS  

Šioje dalyje pateikiami 2 variantai, koks galėtų būti Kauno medinės architektūros 

paveldą pristatantis interneto puslapis. Variantas nr. 1 – asmeninio tinklaraščio formos 

(blog‘as), nedidelės apimties, bet su galimybe būti plečiamas; laisvesnės struktūros; 

skirtas plačiajai visuomenei. Variantas nr. 2. – profesionali interneto svetainė – 

registras; apimtis – visi mediniai Kauno pastatai; pildomas palaipsniui; aiškios, 

grieţtesnės struktūros; skirtas plačiajai visuomenei ir su medine architektūra susijusiems 

profesionalams.  

Objektai gali būti atrenkami bei grupuojami pagal įvairius kriterijus:   

a) Pagal topografiją – tam tikras skaičius iš kiekvienos miesto dalies (pasiliekant 

galimybę šį skaičių nuolat didinti); tai būtų pristatoma viso Kauno miesto medinės 

architektūros įvairovė. 

b) Pagal tipologiją – galimi keli variantai, priklausomai nuo pasirinktų bruoţų, pagal 

kuriuos pastatai būtų skirstomi į grupes.  

c) Pagal apsaugos statusą. Šiuo metu Kultūros vertybių registre įrašyti 23 Kauno 

medinio paveldo objektai; jie  oficialiai pripaţįstami vertingais, tačiau daţnai yra 

susiję su reikšmingomis asmenybėmis ir visiškai neatspindi tikrosios saugotino 

medinio paveldo įvairovės 
102

 

  Vilniaus medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos metmenyse 
103

 tipologiškai 

objektai skirstomi pagal keletą kriterijų, pvz., pagrindiniai funkciniai pastatų tipai – 

gyvenamieji (vienbučiai, dviejų butų, daugiabučiai), visuomeninės paskirties (ligoninė, 

parduotuvė) ir mišrūs (gyvenamieji –prekybiniai; gyvenamieji - ūkiniai); t. p. – pagal 

teritorijos uţstatymo pobūdį: linijinio uţstatymo (su visom jo atmainom) ir sodybinio 

(su visom jo atmainom) 
104

. Pagal formas bei plano tradiciją ar architektūrinio piešinio ir 

pastato struktūros sudėtingumą, pastatai skiriami į dvi pagrindines architektūrinių tipų 

grupes: 1) Pastatai, kurių architektūrai būdingos liaudiško (vernacular) architektūros 

formos; 2) Pastatai, kurių architektūra atkartoja stilinės architektūros formas. Toliau 

minėtieji tipai išskaidomi į smulkesnius potipius pagal įvairius bruoţus: liaudiškų 

(vernacular) formų – į dar 6 (vienaukštis, ilgo siauro tūrio pastatas; vienaukštis 

kompaktiško tūrio; vienaukštis, plataus pailgo tūrio su vienpusiu ar dvipusiu mezoninu; 
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plataus pailgo tūrio su mūriniu pusaukščiu (cokoliu); plataus, pailgo tūrio su mūriniu 

pirmuoju aukštu; plataus pailgo tūrio, dviejų aukštų). Pastatai, atkartojantys stilinės 

(profesionaliosios) architektūros formas iš esmės skiriami į dvi grupes – modernizmo 

formas ir proporcijas atkartojantys pastatai ir istorizmo ir moderno architektūros įtakoje 

sukurti pastatai, kurie dar skiriami į „dvarelio“, „vilos“, „kotedţo“ tipų, eklektinės 

architektūros formas atkartojantys ir moderno architektūros formas atkartojantys 
105

. 

Toks ganėtinai smulkus ir išsamus objektų skirstymas taikytas Vilniuj, tačiau ji negali 

tiesiogiai būti pritaikytas Kauno medinei architektūrai, kur, dėl skirtingos istorinės 

miestų patirties, per paskutinius porą šimtų metų susiformavo skirtingas medinės 

architektūros paveldo klodas. Kauno medinės architektūros resursus juos tyrinėjusi  

N.Lukšionytė išskyrė į 8 tipologines grupes, atstovaujančias carizmo ir tarpukario 

laikotarpius: 

I. XIX a. vidurio „dvareliai“ miesto pakraščiuose – daţniausiai renčiami ant aukšto 

mūrinio cokolio, turėdavo rūsius, prieangius su kolonomis. 

 

II. XIX a. pabaigos  - XX a. pradţios miestiečių namai – pailgi, statyti šonu į gatvę, 

dengti dvišlaičiais skardos stogais, rąstų sienos cokolinėje dalyje apkaltos 

vertikaliai, likusi dalis – horizontaliai, langai su langinėmis 

III. Tipizuoti XIX a. pabaigos kariškių namai bei geleţinkeliečių namai – naudoti 

keli tipizuoti tūrio ir dekoravimo variantai. 

IV. Tarpukario sodybiniai nameliai Ţaliakalnyje, Šančiuose, Vilijampolėje  – 

stačiakampio plano, vieno ar dviejų butų, kai kurie paaukštinti mezoninais, 

mansardomis, kiti turi įstiklintas verandas; atviri prieangiai būna su 

profiliuotomis medţio kolonėlėmis. Išraiškingumo suteikia langinės, sandrikai, 

apylangės, frontonėliai, piliastrų imitacijos, kiaurapjūvių lentelių dekoras. Nors 

tūriai giminingi lietuvių etninei architektūrai, dekoras kartais artimas klasicizmo, 

baroko, Art Nouveau stilistikai.  

V. Tarpukario nuomojamų butų namai – dviaukščiai, gyvenami namai, kuriuose 

būdavo po 4 ar daugiau nuomojamų butų; išorėje paprastai nedekoruoti, s ienos 

karkasinės, apkaltos lentelėmis. 

VI. Tarpukario vilos – išraiškingos architektūros, statytos vienos šeimos poreikiams; 

daţnai turi stilinės architektūros bruoţų, pvz., baroko.  

VII. 4 dešimtmečio modernistiniai kotedţai – lakoniškų formų, atkartojantys 
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modernistinę mūro architektūrą 

VIII. Vasarnamiai Panemunės kurorte – skirti nuomoti poilsiautojams, dviaukščiai, 

stambių tūrių 
106

. 

Atrenkant objektus Kauno medinės architektūros paveldo interneto puslapiui, ypač 

Variantui nr. 1, galima vadovautis šia tipologija, pridedant topografiniogeografinio 

paplitimo faktorių, kad būtų tolygiai pristatoma viso miesto medinės architektūros 

įvairovė. Ši tipologija tiktų ir varianto Nr. 2 pradiniam etapui.  

Galimi objektai pagal minėtus kriterijus: 

Tipas Objektas (pagal adresą) Miesto dalis 

I.  XIX a. vidurio 

„dvareliai“ miesto 

pakraščiuose 

A. Mackevičiaus g. 96 

K. Būgos g. 4 

Baritonų g. 6 

Radvilų dvaro g. 1 

Ţaliakalnis 

Naujamiestis 

Naujamiestis 

Vilijampolė 

II.  XIX a. pabaigos – 

XX a. pradţios miestiečių 

namai:  

 

K. Donelaičio g. 5 

K. Donelaičio g. 7 

K. Donelaičio g. 11 

Pušyno g. 27 

Jurbarko g. 10 

Naujamiestis 

Naujamiestis 

Naujamiestis 

Šančiai 

Vilijampolė 

III. Tipizuoti XIX a. 

pabaigos kariškių namai 

(Šančiai, Aleksotas) bei 

geleţinkeliečių namai ( 

Naujamiestis). 

 

A. Juozapavičiaus pr. 15 

Lakūnų pl. 46 

A. Juozapavičiaus pr. 124 b 

A. Juozapavičiaus pr. 125 

Tunelio g. 17 

Tunelio g. 18 

Šančiai 

Aleksotas 

Šančiai 

Šančiai 

Naujamiestis 

Naujamiestis 

IV. Tarpukario sodybiniai 

nameliai Ţaliakalnyje, 

Šančiuose, Vilijampolėje:  

 

J. Kraševskio g. 7 

V. Kudirkos g. 6 

 Minties rato 29 

Kalniečių g. 93 

J. Zikaro g. 3 

B. Sruogos g. 21 

Kranto al. 77 

Kranto al. 89 

Kernavės g. 18 

Ţaliakalnis 

Ţaliakalnis 

Ţaliakalnis 

Ţaliakalnis 

Ţaliakalnis 

Ţaliakalnis 

Šančiai 

Šančiai 

Vilijampolė 
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V. Tarpukario nuomojamų 

butų namai 

 

Minties rato 24 

M. Jankaus g. 32 

Aukštaičių g. 30 ?? 

Aukštaičių g. 36 

Jurbarko g. 73 

Ţaliakalnis 

Ţaliakalnis 

Ţaliakalnis 

Ţaliakalnis 

Vilijampolė 

VI. Tarpukario vilos Ţemaičių g. 20 

K. Petrausko g. 23 

Vydūno al. 17 /Minties rato 2 

Kauko g. 7 

Smetonos al. 75 

Planetų g. 15 / Sietyno g. 17 

Ţaliakalnis 

Ţaliakalnis 

Ţaliakalnis 

Ţaliakalnis 

Panemunė 

Linksmadvaris 

VII. 4 dešimtmečio 

modernistiniai kotedţai 

Minties rato 51 

Gailutės g. 19 

Ţaliakalnis 

Panemunė 

VIII. Vasarnamiai 

Panemunės kurorte 

Gailutės g. 28 

A. Smetonos al. 29 

A. Smetonos a. 81 

Birutės g. 28 

Panemunė 

Panemunė 

Panemunė 

Panemunė 

 

Informacijos pateikimas. Turinys ir forma. 

Jau aptartoje Vilniaus medinio paveldo apsaugos strategijoje 
107

 pateikiama ir statinio 

vertinimo lentelės [pr. 1], kuriuose standartizuota forma aprašomas objektas: adresas, 

fotografija, apsaugos statusas; tiksliai aprašoma vieta zonoje ir statinio aplinka; 

nurodoma įtaka aplinkai (dominantė, formantė ar fonas). Statinys apibūdinamas pagal 

tipą (funkcinį, urbanistinį, architektūrinį), statybos laikotarpį ir stilių. T.p. nurodoma 

bendra fizinė būklė (gera, patenkinama, fizinė, bloga, avarinė) ir panaudojimo galimybė 

(didelė, vidutinė, maţa, nėra). Atskirai paţymimos objekto kultūrinės vertės, prie kurių 

priskiriama autentiškumas, mokslinis reikšmingumas, istorinis reikšmingumas, 

tipiškumas, retumas, reikšmingumas, estetiškumas, tradiciškumas. Kaip paţymėta 

aptariamo darbo vertės kriterijų dalyje, dėl medinės architektūros etnokultūrinės 

specifikos bei jos padėties išskirtinis dėmesys buvo skiriamas autentiškam uţstatymo 

pobūdţiui, nors jį sudarantys atskiri elementai išskirtinės meninės architektūrinės vertės 

galėjo ir neturėti; prioritetai teikiami objektams, kurie yra autentiškesni, originalesni, 

geriau išlikę fiziškai, tuo pačiu geriau eksponuoja atitinkamo tipo pastatą ar grupės 
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uţstatymo charakterį 
108

. Įvertinimo lentelės pabaigoje pateikiama bendra vertės 

charakteristika ir pasiūlymai išsaugojimui.  

Tokios vertinimo lentelės privalumai, kuriuos būtų galima panaudoti Kauno medinės 

architektūros paveldo puslapyje, būtų pats struktūros aiškumas, ypač puslapio antrajam 

variantui, tačiau ne visas dalis iš šios lentelės būtų tikslinga pateikti , pvz., įtaką aplinkai 

ar panaudojimo galimybes. Be to, tai, kas priskiriama kultūrinėms vertėms, gali būti 

ginčytinos sąvokos ar nevienareikšmiškai vertinami dalykai, pvz., autentiškumas 

(pastarąjį galima išskirti į atskirą informacijos laukelį) ar estetiškumas bei 

tradiciškumas.  

Skaitmeninei erdvei pritaikytame Kultūros vertybių registre  apie jame esantį objektą 

gali būti pateikiama:   

Uniklaus objekto kodas  objekto identifikacinis kodas 

Trumpas pavadinimas objekto sutrumpintas pavadinimas 

Oficialus pavadinimas objekto oficialus (pilnas) pavadinimas 

Adresas objekto pilnas adresas (kilnojamiems objektams adresas 

nerodomas); 

Fotofiksacijos ir jų 

aprašymas 

pateikiamos pagrindinės objekto fotofiksacijos, jų autoriai ir 

turinio aprašymas; 

Statusas objekto būsena 

Įrašytas į sąrašus nurodoma, į kokius pasaulio paveldo sąrašus objektas yra 

įtrauktas 

Seni kodai objekto seni identifikaciniai kodai 

Priklauso kompeksui nurodo, kokiam kompleksiniam objektui priklauso 

Vietovėje yra nurodo, kokie objektai yra vietovėje 

Vertingųjų savybių 

pobūdis 

nurodo, koks yra objekto vertingųjų savybių pobūdis 

Vertingosios savybes nurodo, kokios yra objekto konkrečios vertingosios savybės  

Datavimas nurodo, koks yra objekto datavimas 

Stilius objekto stilius 

Autorius objektą sukūręs autorius 

Dokumentai išvardijami su objektu susiję sprendimai, įstatymai, 

nutarimai, aktai ir kt. dokumentai 

Šaltiniai ir medžiaga kita su objektu susijusi medţiaga (šaltiniai, literatūra, 
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tyrimai
109

. 

Kaip anksčiau aptarta,  objektas ar teritorija paţymėti ţemėlapyje, kurį galima t.p. 

naudoti paieškai. Puslapis pritaikytas rasti pagrindinę informaciją apie objektą, ar jis 

saugomas ir pan., tačiau platesnės informacijos pateikiama nedaug.  

Kitas pavyzdys būtų Architektūros ir urbanistikos tyrimų centro (AUTC) svetainės 

struktūra ir pateikiamos informacijos forma. Kiekvienas objektas turi aprašą, kur 

pateikiama pastato istorija, stilistinė analizė ir pan.; pridedami archyviniai dokumentai ir 

nuotraukos; t.p. objektas paţymėtas interaktyviame ţemėlapyje. Likusi medţiaga 

pateikiama smulkiai klasifikuota. Pilną klasifikaciją, kurią galima pritaikyti kiekvienam 

architektūros paveldo objektui pagal poreikį, sudaro:  

-  Adresas 

-  Etniniai regionai (Nenurodyta, Ţemaitija, Suvalkija, Uţ Lietuvos ribų etc.)  

-  Regionai (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, etc.) 

 -  Architektūros tipas (Profesionalus, Etninis) 

 -  Unikalus kodas 

 -  Vieta ţemėlapyje 

 -  Architektūros šaka  - skiriama į Urbanistiką, Architektūrą, Kraštovaizdį ir 

Archeologinę vietovę, kurios dar skaidomos į poskyrius; Architektūra – į statinių 

kompleksus, statinius, smulkiąją architektūrą ir pan., šiuos dar smulkiau išskiriant ir 

tiksliai nurodant pobūdį, pvz., vienuolynas, vasarnamis ar laiptai. Tokia klasifikacija 

leidţia tiksliai apibūdinti objektą, kas padeda paieškai.  

 -  Metai (nuo, iki) 

 -  Laikotarpis (Iki LDK, LDK, Carinis, Pirmoji Respublika, Sovietmetis, Šiuolaikinė)  

 -  Medţiagos (Medis, Mūras (akmenų plytų, mišrus), Gelţbetonis etc.)  

 -  Išlikimas (Išlikęs, Neišlikęs, Neţinoma) 

 - Architektai 

- Savininkai 
110

 

Ši klasifikacija skirta bendrai visam architektūros paveldui, tad ne viskas tiktų Kauno 

medinei architektūrai aprašyti. Siekiant optimalaus varianto, reikia jungti šias kelias 

klasifikacijas ir informacijos pateikimo būdus atsiţvelgiant į medinio paveldo specifiką 

bei tikslinę auditoriją, tad galimi, kaip minėta, du interneto puslapio variantai : 

laisvesnės struktūros, asmeninio tinklaraščio formos  (variantas Nr. 1), neformalesnis ir 
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profesionalios svetainės – registro / svetainės (variantas Nr. 2), skirto tiek plačiajai 

visuomenei, besidominčiai mediniu paveldu, tiek namų savininkams  / valdytojams, tiek 

specialistams (paveldosaugininkams, architektams, amatininkams ir pan.).  

 

3.1. Variantas nr. 1. Tinklaraščio (blog‘o) modelio pavyzdys. 

A. Juškevičienė savo darbe išskyrė tinklaraščio bruoţus ir jo galimybių panaudojimą 

švietime, bet bendrieji bruoţai tinka ir šiuo atveju, siekiant pristatyti tinklaraščio 

galimybes panaudojant jo formą mediniam paveldui: 

„Tinklaraščiams priskiriamos specializuotos interneto svetainės arba bendrųjų svetainių 

sritys, kuriose talpinamos daţnai rašomos publikacijos, išdėstytos chronologine  

tvarka, kuriose autoriai, išsako savo mintis, aprašo įvykius, pastebėjimus, skleidţia  

savo idėjas ir paţiūras. Tinklaraštis daţniausiai būna sudarytas iš teksto, paveikslėlių, 

filmukų, nuorodų susijusių su tinklaraščio tematika. 

Taikymo galimybės: 

  Grupinis darbas. Paskelbtą tekstą gali taisyti tik tinklaraščio autorius, o pastabas  

(komentaruose gali teikti visi). Jis nėra tinkamas bendram teksto rengimui.  <...> 

  Diskusijų erdvė. Tinklaraštyje yra galimybė komentuoti. Tai gali būti vienas iš  

būdų inicijuoti diskusiją. 

  Saugykla. Tinklaraščiai gali būti tinkami dokumentų saugojimui. Juose galima  

pateikti medţiagą, paveikslėlius ar nuorodas tam tikra tematika.  

 Informacijos šaltinis. Tinklaraščio turinį galima lengvai paskelbti kitiems. Reikia tik 

adresatui nusiųsti nuorodą į savo tinklaraštį. Reikalinga informacija lengvai randama 

pasinaudojus ţymėmis, kategorijomis ar paieškos laukeliu“ 
111

. 

Toliau pateikiami pavyzdţiai, kaip gali atrodyti tinklaraštis, kokia tvarka išdėlioti 

informacijos laukeliai, kokia ir kaip gali būti pateikiama informacija apie konkrečius 

objektus. 

Puslapis suskaidytas į tris pagrindines dalis: viršutinė juosta skirta pavadinimui ir 

logotipui; siauresnėje juostoje kairėje tinklaraščio pusėje rikiuojami atskiri puslapiai: 

Apie projektą, toliau – pagal seniūnijas suskirstytų objektų puslapių sąrašas; pastarieji 

nurodomi pagal adresą. Paieškos laukelyje galima ieškoti konkretaus objekto pagal bet 

kokį reikšminį ţodį. Kalendoriaus ir archyvo funkcijos t. p. gali palengvinti paiešką. El. 

laiško uţsakymo funkcija leidţia skaitytojui sekti tinklaraščio pakeitimus, gaunant 

pranešimus apie juos į savo el. paštą. Pagrindiniame lauke pateikiama atskirai apie 

kiekvieną objektą turima informacija, fotofiksacija, archyvinių dokumentų, planų 
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kopijos, kai kada – nuorodos papildomai informacijai. Informacija gali būti nuolat 

keičiama ir pildoma tinklaraščio autoriaus ar kito asmens, turinčio prisijungimo teises. 

Lankytojai gali palikti komentarus (registruotis nereikalaujama). 

Kai kurie nepanaudoti fotofiksacijos pvz. pateikiami priede [Nr. 2]   
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3. 2. Variantas Nr. 2. Registro / svetainės modelio pavyzdys 

Pateikiama grafiniu pavidalu galima interneto puslapio struktūra su paaiškinimais, 

kokia informacija turėtų būti pateikiama. 

1. Namų puslapis / pradţia. Struktūra. 

 

2. Namų / pradţios puslapio viršutinių juostų išskleidimas sūlomas toks: 

 



 50 

 

3. Standartinis objektą pristatančio puslapio struktūros variantas 

 

Dešinėje šoninėje slenkančioje juostoje (vaizdas išdidinamas centre) būtų pateikiama 

vizualinė informacija, susijusi su objektu: fotofiksacija, brėţiniai, archyvinių dokumentų 

kopijos ir pan. Interaktyvų ţemėlapį, kuriame būtų paţymėta objekto vieta, galima gauti 

ir įkelti iš, pvz.,  Google Maps ar Yahoo Maps. Google My Maps
112

 paslauga suteiktų 

galimybę jį labiau personalizuoti personalizuoti, paţymint daugiau įvairių objektų , kelių 

ir pan., kas būtų naudinga turistinė informacija.   

Šis internetinio puslapio variantas turi galimybę būti kuriamas keliomis kalbomis, 

tačiau, kadangi jis būtų orientuotas labiau į vietos auditoriją, nei uţsienio turistus, tai 

nebūtų tikslinga.  

Variantas Nr. 1 – orientuotas į plačiąją visuomenę, neformalios, laisvos struktūros, 

vizualus, nedidelės apimties (tačiau su galimybę būti plečiamas); atspindėtų Kauno 

medinio paveldo įvairovę, pristatydamas po keletą pavyzdţių kiekvieno tipo ir iš 

kiekvienos seniūnijos objektų.  
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http://maps.google.com/support/bin/static.py?page=guide.cs&guide=21670&topic=21676&answer=144347 



 51 

Variantas Nr. 2 – registras / svetainė, aiškios, grieţtesnės  struktūros; didelės apimties 

(siekis – surinkti informaciją apie visą Kauno medinį paveldą); t.p. skirtas plačiajai 

visuomenei, tačiau su specifine informacija pastatų savininkams / valdytojams, 

paveldosaugininkams, architektams, meistrams ir pan.  

Abu modeliai remiasi minėtu informatyvumo-vizualumo-interaktyvumo principu.  
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IŠVADOS 

1. Medinė architektūra Lietuvoje organi6kai tęsia vietos tradicijas ir kol kas tebėra 

gausiai išlikusi. Miestų medinė architektūra, ją tinkamai naudojant, gali teikti įvairių 

privalumų vietos bendruomenėms.  

2.  Pagrindinės medţio architektūros išsaugojimo problemos: 

 jos jautrumas aplinkos pokyčiams (nyksta greičiau nei mūro),  

 valstybės dėmesio deklaravimas, tačiau realių veiksmų (daţniausiai dėl lėšų 

stygiaus) trūkumas;  

 pastatų savininkų/valdytojų neţinojimas, kaip tinkamai juos priţiūrėti, 

restauruoti ar atnaujinti  

 iš esmės nepalankus poţiūris į medinį paveldą kaip į problematišką, sunkiai 

priţiūrimą bei „netinkamą miestui“.  

3.   Pirmieji ţingsniai link realios medinio paveldo apsaugos būtų pastatų registravimas, 

dokumentavimas ir pristatymas visuomenei. Šiuo metu tai vyksta įvairių projektų, 

konferencijų ir leidinių pagalba, tačiau pastarieji daţnai yra pavienės iniciatyvos, skirti 

specialistams ar sunkiau prieinami platesnei visuomenės daliai.  

4.    Kaip vienas iš sprendimo variantų, galintis pasitarnauti tiek kaip objektų registras, 

tiek kaip visuomenės švietimo priemonė, būtų interneto puslapis, nes tai būtų sąlyginai 

nebrangus ir lengvai prieinamas įvairioms socialinėms grupėms ir asmenims dalykas, 

kuriame informacija gali būti operatyviai koreguojama ir papildoma.  

 5.  Ištyrinėjus ir aptarus įvairius būdus ir galimybes, kaip pristatomas paveldas 

pasaulio ir Lietuvos  virtualioje erdvėje, išskirti svarbiausi bruoţai, kuriuos turėtų turėti 

Kauno medinį paveldą pristatantis interneto puslapis:  

 informatyvumas – tiksli ir patikima informacija – apie objektus; įstatymai, 

taisyklės, praktiniai patarimai etc.  

 vizualumas – dokumentuojant objektus bei siekiant patraukti, sudominti galimus 

vartotojus. 

 interaktyvumas – galimybė patiems vartotojams pateikti informaciją, nuomonę, 

atsiliepimus, patarimus. T.p. virtuali erdvė kaip erdvė burtis mediniu paveldu 

besidominčiai, su juo susijusiai bendruomenei, nes ji yra svarbiausia: nes 

paveldas iš esmės yra jos ir skirtas jai ir tik bendruomenė gali jį išsaugoti.    

6.  Kaip galimi sprendimo variantai yra pateikiami du internetinio puslapio modelio 

pvz.:  

             Variantas Nr. 1 - asmeninio tinklaraščio (blog‘o) formos – nedidelės 

apimties, neformalus, laisvos struktūros ir vizualus, skirtas plačiajai visuomenei.  
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             Variantas Nr. 2 - registras / svetainė – didelės apimties, aiškios struktūros, 

skirtas tiek plačiajai visuomenei, tiek pastatų savininkams/valdytojams, tiek su tuo 

susijusiems profesionalams. 

Abiejuose modeliuose remiamasi informatyvumo-vizualumo-interaktyvumo principu, 

skirtųsi jų apimtis ir tikslinė auditorija. Jų tikslas būtų padėti atskleisti visuomenei 

Kauno medinio paveldo įvairovę ir vertes.  
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