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Atskiros tipologinės namų grupės pasižymi savi-
tais tūrio ir plano sprendimais, apdailos ir dekoro skir-
tumais. Kiekviena savaip reprezentuoja medžio paveldą 
ir tuo yra vertinga. Todėl išsaugoti reikėtų kiekvienos 
grupės ir kiekvienos teritorijos būdingiausius atstovus. 
Šiuo metu Kultūros vertybių registre įrašyta apie 30 
medinių Kauno namų. Dauguma jų į registrą įtraukti dėl 
memorialinės vertės – namuose gyveno žymūs meni-
ninkai, mokslininkai, visuomenininkai. Tik vienas kitas 
iš registre esančių objektų pasižymi įdomia menine 
raiška (Juozo Gruodžio, Elžbietos Daugvilienės, Juozo 
Zikaro, Antano Jokimo namai). Dar šiek tiek medinių 
namų patenka į saugomas teritorijas – Naujamiestį 
(unikalus kodas 22149), Žaliakalnio istorinę dalį 
(22148), 1-jį Žaliakalnio kultūrinį draustinį (31280). 

Saugojimo reikalavimai keliami tik registre 
esantiems pastatams, kaitos apribojimai – namams, 
esantiems saugomose teritorijose. Visų kitų medinukų 
išsaugojimas priklauso nuo savininkų geros valios. 

Sovietmečiu daugelis medinių namų buvo na-
cionalizuoti, naujai atsikėlusieji gyventojai neturėjo 
intereso ir lėšų juos remontuoti. Dalis namų, ypač 
didesnių, šiuo metu priklauso keliems naudotojams. 
Namai renovuojami dalimis, atskiri savininkai tvarkosi 
pagal savo skonį ir išmanymą, nežiūrėdami pastato 
visumos. Dedami įvairaus skaidymo langai, skirtingų 
spalvų dailylentės, kelių tipų stogo dangos. Dažnai 
pašalinamos puošnios dekoro detalės, profiliuoti sienų 
apkalai, keičiamos stogų ir sienų medžiagos, įstatomi 
plastiko langai ir durys. Šis procesas ypač paspartėjo 
per paskutinius 10 metų, nes daugelis savininkų ėmėsi 
būsto apšiltinimo, stogų sandarinimo. 

Tinkama medinių pastatų priežiūra ir restau-
ravimas Lietuvoje dar tik įsibėgėja. Tinkamas restau-
ravimas reiškia buvusių formų ir elementų atkūrimą 
naudojant tas pačias medžiagas ir jų apdorojimo 
techniką. Autentiška laikoma tokia nauja medžiaga, 

kurios rūšis, sandara, faktūra, spalva atitinka pirmines 
buvusios medžiagos savybes. Nors atkartotos dalys 
būtų naujos ir neturėtų laiko patinos ženklų, taip per-
tvarkytas medinis statinys paveldosaugos praktikoje 
pripažįstamas autentišku. 

Toks darbas reikalauja nors brangesnių, bet 
natūralių medžiagų ir amato specifiką išmanančių 
dailidžių, skardininkų, kurie gebėtų atkartoti ankstesnę 
statybos technologiją bei restauruoti sudėtingus 
dekorus. Svarbus ir senosios aplinkos – sklypų su 
želdiniais, tradicinių tvorų, grindinių išsaugojimas. 
Tačiau tinkama priežiūra gali smarkiai pailginti medinių 
namų gyvenimo laiką – tokiu būdu paliktume šansą dar 
kelioms kartoms pažinti tikrąjį medinio namo vaizdą. 

Neretai gyventojai ir architektai į medinį namą 
žvelgia kaip į atgyveną, tačiau reikia prisiminti, kad 
rąstų namas, nors ir ne naujas, pats savaime yra sveiko 

mikroklimato židinys. Užtektų pasirūpinti tinkamais jo 
šildymo ir apdailos atnaujinimo būdais, ir turėtume 
ekologišką namą. Mediniai rąstų namai puikiai tinka 
bet kokioms klimatinėms sąlygoms – juose vasarą 
nekaršta, o žiemą nešalta, nes mediena kaupia šilumą 
vasaros metu ir saugo ją per žiemą. Dėka ląstelinės 
rąstų sandaros nuolat vyksta oro cirkuliacija, todėl 
mediniame name nereikalingi oro kondicionieriai. 
Aišku, situacija radikaliai pasikeičia apšiltinus sienas 
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Archimedės duomenų bazėje bus fiksuojami išlikę mediniai namai visose istorinėse Kauno 
dalyse, sukaupta ikonografinių nuotraukų galerija, padėsianti rasti duomenų apie sunykusias de-
tales. Bus plėtojama praktinių patarimų skiltis tvarkantiems medinius namus, organizuojamos kon-
sultacijos, įtraukiant paveldosaugos, projektavimo, konstrukcijų ir statybos specialistus, atskirų 
sričių amatininkus. Namų būklės palaikymas, tvarkymo planavimas didžiąja dalimi priklauso nuo 
savininkų motyvacijos. Tikimasi, kad švietėjiška parama išaugs į tam tikrą socialinio solidarumo 
programą – palaipsniui bursis medinių namų išsaugojimu suinteresuota bendruomenė, besidalinanti 
žiniomis ir patirtimis.

sintetinėmis medžiagomis arba apkalus jas plastiku. 
Žinovai tvirtina, kad spygliuočių rąstuose esantys sakai 
teigiamai veikia name būnančių žmonių kvėpavimo 
takus, plaučius. Be to, šilta natūralios medienos spalva 
ramina nervų sistemą. Elektrostatinės medžio savybės 
neleidžia patalpose kauptis statinei elektros energijai, 
todėl rąstinio namo patalpose nesklando dulkės. Tin-
kamai prižiūrimo rąstų namo amžius – ne mažiau 200 
metų, taigi, jame gali nugyventi trys kartos.
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Kariškių namas. A. Juozapavičiaus pr. 15, Šančiai Geležinkeliečių namas. A. Juozapavičiaus pr. 131, Šančiai

2011 m. medinio paveldo tyrinėtojų iniciatyva buvo pradėta kurti profesionali medinės architektūros 
duomenų bazė „Archimedė“, kuriai pradinį finansavimą skyrė Kauno miesto savivaldybė. Medžiaga apie medi-
nius Kauno miesto pastatus, jau pasiekiama adresu www.archimede.lt. Jos plėtimo idėją 2012-2013 m. parėmė 
Lietuvos mokslo taryba, o dokumentavimą vykdo VDU Menų fakulteto klasterio „Lietuvos meno ir kultūros 
paveldo tapatumo tyrimai“ mokslininkai. Siekiama surinkti kuo daugiau informacijos apie išlikusius medinius 
namus: atliekama fotofiksacija, ieškoma senų nuotraukų, statybos projektų, archyvinių duomenų. Sukaupti 
duomenys apie medinį Kauno paveldą taps pasiekiami įvairių sričių specialistams, miesto ūkio strategams. Ji 
turėtų sudominti ir medinių namų savininkus, padėdama pažinti ir pripažinti medinę architektūrą kaip miesto 
kultūrinės savasties segmentą bei keisti kol kas vyraujantį negatyvų požiūrį į medinius pastatus. 

Dauguma Vakarų Europos miestų medinės statybos kvartalų neteko XIX amžiuje, kai prasidėjo intensyvi 
urbanistinė plėtra. Šiaurėje išliko Brygenas (Bergeno senamiesčio dalis), Norvegijos kalnakasių miestas Røros. 
Medinė architektūra čia kruopščiai prižiūrima ir saugoma. Pasaulio paveldo sąraše esančiame Rygos senami-
estyje taip pat saugoma daug medinės architektūros. Vilniaus miesto savivaldybė medinių namų išaiškinimą ir 
dalinį tvarkymą pradėjo 2005 m. Vien centrinėje miesto dalyje užfiksuota pora tūkstančių  medinių namų. Vil-
niaus medinę architektūrą specialistai laiko vertinga ne tik Lietuvos, bet ir Europos paveldo dalimi. Nė kiek ne 
menkesnę reikšmę turėtume pripažinti Kauno mediniam paveldui, juolab, kad jo įvairovę originaliai praturtino 
tarpukario laikotarpis, kai gyvenamaisiais namais apstatyti ištisi laikinosios sostinės rajonai. Iki mūsų dienų 
istorinėse miesto dalyse išliko apie 2000 medinių gyvenamųjų namų. Šios architektūros vertę be išlygų pripažįsta 
menotyrininkai ir paveldo specialistai. Deja, pastatų fizinė būklė dažniausiai kritiška, o pradinę išvaizdą inten-
syviai keičia nevykę atnaujinimai. Dėl lėšų stokos arba neišmanymo naikinami medinės architektūros elementai 
bei tradicinis medžiagiškumas. Medinių miesto namų išsaugojimas – didelė ekonominė ir teisinė problema, 
todėl būtinos viešos diskusijos ir bendradarbiavimas, siekiant išsaugoti šį unikalų paveldą. Kaune yra išlikę dviejų laikotarpių medinukai – 

seniausi statyti carizmo laikais, kiti – tarpukario metais. 
Architektūrinės tipologijos požiūriu išsiskiria 7 medinių 
namų grupės:

• XIX a. vidurio „dvareliai“ Naujamiesčio 
pakraščiuose (Būgos g. 4)

• XIX a. pabaigos – XX a. pradžios miestiečių na-
mai, statyti periferinėse Naujamiesčio gatvėse, 
Šančiuose (K. Donelaičio g. 5, 7, Kranto al. 86)

• XIX a. pabaigos kariškių ir geležinkeliečių namai 
Šančiuose (A. Juozapavičiaus pr. 15, 137)

• Tarpukario sodybiniai nameliai, paplitę 
Žaliakalnyje, Šančiuose, Vilijampolėje 
(Kudirkos g. 6, Kraševskio g. 7, Kranto al. 77, 
Vidutinė g. 15)

• Tarpukario nuomojamų butų namai Žaliakalnyje, 
Šančiuose, Vilijampolėje (Minties rato g. 24, 
Aukštaičių g. 44/2, M. Jankaus g. 32, Jurba-
rko g. 25a)

• Tarpukario vilos ir kotedžai, būdingi Žaliakalniui ir 
Panemunei (K.Petrausko g. 23, Vydūno al. 17/2, 
Minties rato g. 51, Gailutės g. 19, A. Smeto-
nos al. 75)

• Kurorto vasarnamiai Panemunėje (Gailutės g. 28, 
A. Smetonos al. 29, Vaidilos g. 18).

Seniausi yra Naujamiesčio mediniai pastatai, nors 
kiekiu jų čia mažiau nei kitur. Naujamiesčio pakraščiuose 
didelius žemės sklypus valdę pasiturintys bajorijos at-
stovai statėsi dvarelius. Šie namai primena provincijos 
dvarus. Dauguma jų jau sunaikinti, išlikęs tik apie 1850 m. 
Kauno burmistro statytas dvarelis K. Būgos g. 4 (vidus 
perplanuotas į butus 1929 m.).

Miestiečių namai Naujamiestyje vieno aukšto, 
didoki, stovi šonu į gatvę, dengti dvišlaičiais skardos 
stogais, rąstų sienos cokolinėje dalyje apkaltos vertika-
liai sudėtomis lentelėmis, likusi dalis – horizontaliomis, 
langai turi sulankstomas arba filingais (įsprūdomis) skai-
dytas langines. XIX a. pabaigoje jie būdavo dekoruojami 
drožiniais ir skaptuotais elementais, būdingais isto-
rizmo architektūrai. Rusiški motyvai panaudoti Įgulos 
Soboro statybos rangovo Logino Ščerbakovo namuose 
(Donelaičio g. 7 ir 11). Šiuos unikalius Kaune „mezginių“ 
ornamentika dekoruotus vieno aukšto namus 1895 m. 
statė dailidės, savininko pakviesti iš Černigovo gubernijos. 
Gretimas Rudolfo Markerio namas (K. Donelaičio g. 5, 
1896 m.) turi visiškai kitokį – modifikuotų neoklasicizmo 
formų dekorą, pritaikytą medžiui. 

Šančiuose išsiskiria mediniai kariškių ir gele-
žinkeliečių namai (kariškių namų buvo ir Fredoje). Kari-
niame Šančių miestelyje (pastatytas 1895–1899 m.) me-
diniai vieno aukšto namai buvo skirti puskarininkiams. 
Neaukšti dvišlaičiai stogai dengti skarda, pastoges juo-

sia vienodos drožinėtos juostos, primenančios rusišką 
medinę architektūrą (A. Juozapavičiaus pr. 15, 40 ir kt.). 
Standartiški dekoro variantai įprasti šio tipo pastatams. 
Modifikuotą rusiško stiliaus dekorą turi ir geležinkelio 
tarnautojų namai, iškilę XIX a. pabaigoje netoli stoties. 
Jų tūriai ir dekoras tarpusavyje skiriasi nežymiai. Rusišką 
stilių primenantys drožiniai ir langų apvadai derinami su 
tuo metu Europoje populiaraus šveicariško stiliaus ele-
mentais – išsikišusių stogų gegnių profiliavimu bei suner-
tomis gegnių stygomis trikampėse pastogėse (Tune-
lio g. 17, A. Juozapavičiaus pr. 124c, 125, 131). Žymiai 
kuklesni sodybiniai Šančių darbininkų namukai. Jie buvo 
statomi Nemuno pakrantėje, mažose gatvelėse.

Tarpukariu Žaliakalnyje pastatyta daug sodybinių 
medinių namų, itin populiarių visame Kaune. Jie vieno 
aukšto, stačiakampio plano, kai kurie paaukštinti mezo-
ninais, mansardomis, kiti turi įstiklintas verandas. Namų 
tūriai giminingi lietuvių etninei tradicijai. Dekoras kartais 
artimas profesionaliajai architektūrai (neoklasicizmo, 
neobaroko, art déco motyvai), tačiau pasitaiko ir etninei 

architektūrai būdingų elementų. Paprastesni sodybiniai 
namai visai nedekoruoti. 

Didžiausia architektūrinių sprendimų įvairove 
pasižymi vilos ir kotedžai. Jų itin daug Žaliakalnyje. XX a. 3 
dešimtmetyje buvo aktuali tautinio stiliaus idėja. Kadangi 
Lietuvoje gilų pėdsaką paliko barokas, netgi medinėje 
architektūroje bandyta stilizuoti jo formas. Vilai K. Pet-
rausko g. 23 pritaikytas laužytas mansardinis stogas, 
aptakių formų bokštelio šalmas, prieangis su kolonėlėmis. 
Architekto Antano Jokimo namas (Vydūno al. 17/2, 
1924 m.) turi neobaroko formų frontoną su voliutomis. 
4 dešimtmetyje statyta vilų, primenančių modernistinius 
mūro kotedžus. Jos dviaukštės, vientiso tūrio, dengtos 
keturšlaičiais čerpių stogais. Langai dideli ir platūs, apka-
limo lentelės išdėstytos tik horizontaliai, dekoro visiškai 
nenaudota (Žaliakalnis, Minties rato g. 51, 1935 m., 
Panemunė, Birutės g. 22). 

Panemunės kurorte kūrėsi vasarnamių ir vilų 
rajonas; sklypai čia dideli, su želdiniais. Vasarnamiai 
buvo skirti šiltajam metų sezonui, juose tarpukariu 

gyvendavo poilsiautojai. Vėliau pastatai pritaikyti bu-
tams. Vasarnamiai dviaukščiai, imponuoja stambiais, 
dažnai sudėtingais tūriais. Antai pastatas Gailutės g. 28 
(1926 m.) turi šešiakampius rizalitus kupoliniais stogais. 
Panašūs bokštelių pavidalo rizalitai įrėmina pastato 
A. Smetonos al. 29 (1928 m.) fasadą, kuris asocijuo-
jasi su pilių architektūra. Vasarnamiai Panemunėje ne-
dekoruoti, fasadai apkalti lentelėmis, kurios sudėtos 
stačiai, gulsčiai, eglute. Vilos mažesnės už vasarnamius, 
paprastai skirtos savininko šeimai (A. Smetonos al. 75). 
Lakoniška modernizmui artima architektūra pasižymi 
vila Gailutės g. 19; jos frontono dekore stilizuotas augali-
nis motyvas ir voliutos – tai dar viena lietuviško stiliaus 
ieškojimų interpretacija. 

Vilijampolėje dominuoja nedideli sodybinio 
pobūdžio namai; juos daugiausiai statė čia apsigyvenę 
žydai. Namai prie pagrindinės Jurbarko gatvės buvo su 
krautuvėlėmis, turinčiomis atskirus įėjimus; kvartalų gi-
lumoje esantys – artimi Šančių sodybiniams namukams. 
Langai – su langinėmis, dekoro beveik nenaudota. 

Tarpukariu plačiai paplito dviaukščiai namai, ku-
riuose būdavo po 4 arba daugiau nuomojamų butų. Sta-
tyti Žaliakalnyje, Šančiuose, Panemunėje, Vilijampolėje. 
Jų išvaizda utilitari – stačiakampės konfigūracijos tūris 
dengtas dvišlaičiu stogu, sienos rąstų (pirmame aukšte) 
arba karkasinės, apkaltos lentelėmis, dekoras minima-
lus. Kartais pasitaikydavo įstiklintų galerijų, balkonų 
(Aukštaičių g. 44/2, Minties rato g. 24).

Visuose paplitimo arealuose nebuvo griežto 
mūro ir medžio statybos atskyrimo – mūriniai ir medi-
niai pastatai sudarė organišką dermę. Mediniuose Kau-
no namuose atsispindi ir sekimas profesionaliąja mūrine 
architektūra, ir transformuotos įvairios kilmės etninės 
architektūros formos. Čia persipynė miesto, kaimo ir 
dvaro kultūrų tradicijos. 

Kauno medinei architektūrai skirtas Andriaus Sur-
gailio fotografijų albumas (2008 m.), kuriame užfiksuota 
virš 200 namų. 2009 m. Vytauto Didžiojo universitete 
buvo vykdomas edukacinis projektas Medinės miesto 
architektūros pažinimas ir saugojimas – Menų fakulte-

to kultūros paveldo ir turizmo, meno istorijos ir kri-
tikos bei Vilniaus Dailės akademijos Kauno fakulteto 
architektūros specialybių magistrantai kartu su projekto 
kuratorėmis tyrė Naujamiesčio, Žaliakalnio, Panemunės, 
Šančių ir Vilijampolės medinių namų arealus. Atlikta 
detali kai kurių namų fotofiksacija, kalbinti namų savi-
ninkai, stengtasi išsiaiškinti, kokie sunkumai ir porei-
kiai iškyla gyvenant ir tvarkantis sename mediniame 
name. Dauguma savininkų vis dėlto pirmenybę teikia 
ne autentiškumo išsaugojimui, bet namo atnaujin-
imui, komfortiško būsto įrengimui. Architektų namuose 

2009-11-19 vyko diskusija, kurio-
je dalyvavo medinės archi-

tektūros specialistai, pro- 
jektuotojai, namų 

savininkai. 

Sodybinis namelis. Kranto al. 124, Šančiai


