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ŽEMAITĖS SKVERAS IR PAMINKLAS VILNIUJE, GEDIMINO PROSPEKTE  

PAMINKLO STATYBOS ISTORIJA TRUMPAI 

i. Trumpa istorinių planų ir ikonografijos apžvalga - 

Paminklas lietuvių literatūros klasikei rašytojai Julijai Žemaitei-Žymantienei pastatytas Vilniuje, Gedimino 
prospekte 1970 metais.   

Pagal duomenis istoriniuose ir ikonografiniuose šaltiniuose, XVII-XIX a. ši Lukiškių priemiesčio dalis buvo užstatyta 
pavienėmis sodybomis, išsidėsčiusiomis prie pagrindinių kelių. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pav. 1 –  
ištrauka iš 1737 m. Vilniaus miesto 
plano, vad. Fiurstenhofo planu1 
 
 

Neužstatytose dalyse buvo laukai, sodai, daržai. Istoriniuose XIX a. vidurio Vilniaus miesto planuose šiame sklype 
pastatai nepažymėti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pav. 2 –  
ištrauka iš 1853 m. Vilniaus miesto plano2 

                                                           
1 https://www.google.lt/search?q=1737+m.+Vilniaus+miesto+planas,+vad.+Fiurstenhofo&sxsrf …, žiūrėta 2021-12-03 

2  Kultūros vertybių registras (KVR), Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (u.k. 33653), ikonografija Nr. 12, 
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search, žiūrėta 2021-09-13 



2 
 

 

Reguliarus užstatymas šioje miesto dalyje pradėjo formuotis XIX a. antroje pusėje, nutiesus Šv. Jurgio prospektą.  
Tačiau statybos vyko vangiai ir dar XX-o amžiaus pradžioje didelė dalis sklypų buvo neužstatyta.   

 

Pav. 3 – Vilnius, 1915 m. Fotografavo: Oto fon Lysmanas3.  

1915 m. nuotraukoje iš lėktuvo Žemaitės skvero sklype dominuoja želdiniai, nors gretimi sklypai jau užstatyti.  

1926 m. ir 1938 m. planuose, kaip ir  1915 m. nuotraukoje, žymimi pastatai šalia skvero esančiuose sklypuose. 
Dabartinio  skvero vietoje, panašu, būta sodybinio užstatymo.   

Gedimino prospekto (tuo metu Adomo Mickevičiaus g.) perimetrinis užstatymas jau buvo susiformavęs pietinėje 
gatvės pusėje ir vakarinėje kvartalo dalyje.  

 

  
 

Pav. 4 – ištrauka iš 1926-1927 m.  M 1:10000 topografinio Vilniaus apylinkių žemėlapio4. 

Pav. 5 – ištrauka iš 1938 m. Vilniaus miesto plano5. 

 

                                                           
3  KVR, Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (u.k. 33653), , ikonografija Nr. 25,  https://kvr.kpd.lt/#/static-
heritage-search, žiūrėta 2021-09-13. 
4 Ten pat, ikonografija Nr. 18. 
5 Ten pat, ikonografija Nr.19. 
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Pav. 6 –  ištrauka iš 1939 m. Vilniaus miesto plano6 . 

Atidžiai įsižiūrėjus į 1939 m. Vilniaus miesto planą, matosi, kad pastatai, pažymėti dabartinio Žemaitės skvero 
vietoje užbraukti. Panašu, kad buvo numatyti  nugriauti. Šiame plane matosi ir planuojami statyti (ar statomi) 
pastatai sklypo rytinėje dalyje, šalia Adomo Jakšto gatvės. Galima spėti, kad apie 1939 m. sodyba ir sklypas buvo 
parduoti, senieji statiniai nugriauti ir pastatyti nauji Visuomeninio draudimo pastatai dab. Gedimino pr. 27.  

Skvero teritorijoje nėra pastatų ir 1943 metų aerofotografijoje.  

 

 
 
 
 
       Pav. 7 - ištrauka iš 1943-10-10 aerofotografijos7 
 
       Pav. 8 -  pastatų Gedimino pr. 27 kompleksas iš pietų pusės8 
 

                                                           
6 KVR, Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (u.k. 33653), ikonografija Nr. 20,  https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-
search, žiūrėta 2021-12-03. 
7 Ten pat, Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (u.k. 33653), ikonografija Nr. 22. 

8 Ten pat, Pastatų kompleksas (u.k. 37270), ikonografija Nr. 2, žiūrėta 2021-12-03. 
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ii. Istoriniai duomenys apie sklypo tvarkymo eigą  po II-pasaulinio karo9: 

 
a]  1944 m. sklypas priskirtas prie bulvių sodinimui ruošiamų miesto skverų -  “skverai ruošiami  bulvių sodinimui 

…”10; 
b] 1945 m. Vilniaus miesto vykdomojo komiteto nutarimu Nr. 123 “Dėl žemės paskirstymo individualiems 

daržams” šis sklypas, kaip ir kiti miesto skverai, buvo paskirstyti įmonėms, kurios turėjo žemę padalinti savo 
darbuotojams daržams. Sodinti buvo galima tik daržoves, palaikoma tvarka naikinamos piktžolės, 
nešvarumai11; 

c]  1948 m. Vykdomojo komiteto sprendimu individualūs daržai likviduojami, nutarta, kad sklype Gedimino pr. 27 
turi būti įrengtas skveras12; 

d] 1948 m. lapkričio mėn. 12 d. Vilniaus miesto Vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 670 – nustatytos žemės 
sklypo, … Gedimino pr. 27, priklausiusio Sveikatos apsaugos ministerijai, skirto skverui, raudonosios linijos13 ; 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pav. 9 -    
1948 m. lapkričio mėn. 12 d. Vilniaus m. DŽDT vykdomojo 
komiteto sprendimo Nr. 670 priedas – miesto plano 
ištraukos kopija.  
Sklypo, skirto skverui ribos pažymėtos raudonu kontūru, 
raidėmis A-B …14 

 
e] 1963 m. lapkričio 15 d. Vilniaus miesto Darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 

586 “Dėl nuolatinės monumentaliosios skulptūros parodos organizavimo mieste” – nuspręsta 1964 m. 
atidaryti nuolatinę monumentaliosios skluptūros parodą sodelyje Lenino prospekte, prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos. Projektą paruošti pavesta institutui “Komprojektas”15. 

f] 1964 m. spalio 9 d. “Vakarinėse naujienose” Nr. 240 pasirodo straipsnis “Skulptūros išeina į gatves”: “Vilnietis 
architektas Albinas Purys paruošė skluptūros skvero-muziejaus projekta. ... <…> Skverą muziejų nuo gatvės 
skirs ažūrinė sienelė. … Ant gamtinio žalio kilimo laisva kompozicija bus išdėstyti stambesni kūriniai. < … > 
Jaukus skveras, iki šiol puošęsis senais klevais, beržais svyruokliais ir grakščiomis eglaitėmis, savo grožį 
praturtins žmogaus rankį sukurtais meno kūriniais.”  

g] 1968 m. vasario 2 d.  Vilniaus miesto Darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomojo komiteto sprendimas Nr. 25 
“Dėl paminklo Julijai Žymantienei – Žemaitei pastatymo” – nuspręsta paminklą Žemaitei statyti skvere Lenino 
prospekte, paminklo projektą ir samatą parengti ir atlikti pavesta Vilniaus “Dailės” kombinatui, teritorijos 
sutvarkymo projektą parengti – “Komprojektui” (priedas – sklypo ribų schema, Vilniaus m. DŽDT vykdomojo 

                                                           
9 Paruošta pagal miesto tyrinėtojo Dariaus Pocevičiaus surinktą archyvinę medžiagą. 
10 “Naujoji Lietuva”, 1944 05 22 
11 VAA, f. 761, ap. 9, b.17 
12 VAA, f. 761, ap. 9, b. 127 
13 VAA, f. 761, ap. 9, b. 118 
14 VAA, f. 761, ap. 9, 118.  
15 VAA, f. 761, ap. 9, b. 895. 
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komiteto pirmininko pavaduotojo 1969 10 16 raštas Nr. 16-1343/19, kuriame nurodyta, kad paminklui 
skiriama 14 600 rublių iš miesto biudžeto lėšų)16. 

h] 1970 07 28 Valstybinis statybos reikalų komitetas priskiria Komunalinio ūkio projektavimo instituto 
projektuojamą skverą Lenino prospekte prie svarbios architektūrinės reikšmės objektų. 

j] 1970-10-10 – paminklo Žemaitei atidengimo iškilmės. 
k] 1970-12-30 sudaroma priėmimo komisija, kuri pradeda dirbti 1970-12-29. 

l]  1975 09 11   Vilniaus m. DŽDT vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojo raštas Valstybiniam statybos 
reikalų komitetui, kuriame minima, kad skvero priekinė dalis sutvarkyta, prieinama miestiečiams. O užbaigus 
Statistikos valdybos skaičiavimo centro statybą, bus galutinai sutvarkyta ir statybininkų užimta skvero dalis. 
Taip pat rašoma, kad plėsti į skvero pusę Sveikatos apsaugos ministerijos pastatą netikslinga.  

 

 

       Pav. 10 - ištrauka iš 1973- 1976 m. Vilniaus miesto plano17 

Pagal šiuos dokumentus galima spręsti, kad po 1940 m. dabartinio Žemaitės skvero teritorijoje užstatymo 
nebuvo.  Skveras čia planuotas jau nuo 1948 metų, o nuo XX-o a. septinto dešimtmečio buvo svarstomi 
pasiūlymai įrengti monumentalios skulptūros ekspoziciją.   

1970 metais, atidengus paminklą, dėl lėšų stokos skvero tvarkymas nebuvo užbaigtas. Galutiniai tvarkymo 
darbai, matyt, buvo atlikti apie apie 1975-tus metus. Pav. 10   žymimi atraminių sienučių kontūrai, takų tinklas 
atitinka dabartinį skvero išplanavimą. Kad teritorijos tvarkymas buvo pabaigtas vėliau liudija ir skulptoriaus 
Petro Aleksandravičiaus pasakojimas apie paminklo Žemaitei kūrybinį kelią.  

iii. Iš skulptoriaus Petro Aleksandravičiaus prisiminimų18: 

“Pirmąjį Žemaitės biustą užsakė dar 1945 m. Mokslų akademijoje dirbęs K. Boruta. <...> paskui 1947 m., Meno 
reikalų valdyboj dirbęs V. Mackevičius organizavo konkursą parengti paminklų Salomėjai Nėriai, Liudui Girai, 
Marytei Melnikaitei ir Žemaitei eskizus. Konkursas buvo kviestinis – parinkti autoriai. Man ir Antiniui davė 

                                                           
16 VAA, f. 761, ap. 9, b. 1165. 
17  KVR, Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (u.k. 33653), ikonografija Nr. 24,  https://kvr.kpd.lt/#/static-
heritage-search, žiūrėta 2021-09-13. 
 
18  Vidmantas Jankauskas, „Aš pats sau neįdomus. Pokalbiai su prof. Petru Aleksandravičiumi“. Vilnius; Vilniaus dailės 
akademijos leidykla, 1996. p. 102, 103, 104.  
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daryti Žemaitę ... Žemaitei Ministrų tarybos nutarimu buvo numatytas biustas, bet aš pristačiau du variantus 
– sėdinčią figūrą ir biustą. Antinis tada padarė Žemaitę stovinčią...“ Komisija  tuomet atrinko Petro 
Aleksandravičiaus sukurtą figūrinį variantą. „Paminklui vieta nebuvo numatyta. Tie darbai liko fonduose. < 
...> 1949 m., ruošiantis dalyvauti dekadoj Maskvoje, Mikėnas pasiūlė iš tų konkursinių darbų padaryt 
maždaug natūros dydžio … darbo modelius. <…> Žemaitės statula buvo eksponuota 1950 m. vykusioje dailės 
parodoje buvusio kino „Kronika“ salėje. <...>  Nors Lietuvos rašytojai pritarė idėjai statyti jai (Žemaitei – G.F.) 
paminklą, bet ši istorija užsitęsė ilgai. ... mes su Mikėnu net vaikščiojom po miestą, rinkdami vietą būsimam 
paminklui. Man atrodė, kad būtų galima prie Etnografinio muziejaus „pasodint“, bet ten toks namelis trukdė, 
kiti siūlė prie protestantų bažnyčios statyti, ... bet ten negerai tas, kad būtų nugara į saulę. Tik vėliau, eidami 
su Mikėnu, pamatėm skverelį prospekte ...“. <...> „Miesto vykdomasis komitetas to reikalo vėl ėmėsi ... 1968 
m.  <…> Tai, kad buvo pasirinktas kaip tik tas skverelis, lėmė ir kiti faktoriai. <…> Lėšų aikštės sutvarkymui 
visiškai nebuvo, vykdomasis komitetas galėjo finansuoti tik patį paminklą. Dėl to ir buvo pasirinkta tokia vieta, 
kur nereikėtų aplinkos tvarkyti. “Pasodinai” figūrą, ir viskas.  

<…> Aikštelę projektavo, vietą paminklui parinko architektai Nasvyčiai. Bandymui buvau ir maketą padaręs. 
Ten, kur dabar cementinės plokštės sudėtos, iš pradžių buvo tik skaldos papilta. Paminklą atidengė 1970-
ųjų spalio mėnesį. Pasitaikė saulėta diena …”  

 

iv.  Iš A. Škiudaitės straipsnio “Broliai architektai” laikraštyje “Komjaunimo tiesa” 1970 12 02 Nr. 23519: 

“Moteris, valandai sustojusi Vilniuje: “Aš nieko nespėjau pamatyti. Atėjau čia ir nepajutau, kaip prabėgo 
valanda. Aš negalėjau nueiti, negalėjau palikti tos ramybės, jaukumo, kuris dvelkia kiekvienoj skvero kertelėj.” 

 

Pagal miesto tyrinėtojo Dariaus Pocevičiaus surinktą archyvinę medžiagą, Kultūros 
vertybių registro duomenis, Vidmanto Jankausko knygą “Aš pats sau neįdomus. 
Pokalbiai su prof. Petru Aleksandravičium“   

paruošė architektė       Giedrė Filipavičienė (Aleksandravičiūtė) 

 

 

Vilnius, 2021-12-03 . 

 

                                                           
19 A. Škiudaitė. Straipsnis “Broliai architektai” laikraštyje “Komjaunimo tiesa” 1970-12-02 Nr. 235. 



Žemaitės paminklas Vilniuje 
 
PAVELDOSAUGINIS TERITORIJOS APIBŪDINIMAS 
 

i. Kultūros vertybių registro duomenys apie Žemaitės paminklą1 

Unikalus objekto kodas – 7426 

Pilnas pavadinimas - Žemaitės paminklas 

Adresas – Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr., Vilniaus miesto istorinio priemiesčio, vad. 
Naujamiesčiu teritorija 

Įregistravimo registre data - 1992-12-16 

Statusas – registrinis  

Rūšis – nekilnojamas 

Vertybė pagal sandarą – pavienis objektas 

Seni kodai - Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:  DR176 

Autorius – skulpt. Petras Aleksandravičius, archit. Algimantas ir Vytautas Nasvyčiai 

Šaltiniai ir medžiagos 

1. Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, V., 1973, p. 457 

Pastabos -  

a. Vertybė yra – Vilniaus miesto istorinės dalies,  vad. Naujamiesčiu (u.k.33653) teritorijoje [GF] 
b. Vertybės teritorija ir vertingosios savybės nenustatytos [GF] 

 

 

Pav. 1 – Kultūros vertybių registro žemėlapio ištrauka2 

                                                           
1  https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search, žiūrėta 2021-09-13 
2 Ten pat, žiūrėta 2021-11-23 



ii. Kultūros vertybių registro duomenys apie teritoriją, kurioje yra Žemaitės paminklas, iš  Vilniaus 
miesto istorinės dalies,  vad. Naujamiesčiu,  aprašymo3 
 

Unikalus objekto kodas – 33653 

Pilnas pavadinimas – Vilniaus miesto istorinė dalis, vad., Naujamiesčiu 

Adresas – Vilniaus miesto sav., Vilniaus m. 

Įregistravimo registre data - 2010-04-21 

Statusas – registrinis  

Objekto reikšmingumo lygmuo - nacionalinis 

Rūšis – nekilnojamas 

Vertybė pagal sandarą – vietovė 

Vertingosios savybės, susijusios su Žemaitės paminklo teritorija –  

7.2.1.7. gamtiniai elementai - < …> kylantis į P pusę reljefas su Neries upės žemutine terasa Lukiškių 
priemiestyje, < …>; kultūrinis sluoksnis (Lukiškių ir Pohuliankos R dalys, Senojo Naujamiesčio R, P dalys 
patenka į Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinę vietovę, žr. Kultūros vertybių registre Vilniaus 
senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovės 25504, A1610K vertingąsias savybes; -; TRP 1 lap.; 2019 
m.); kapai (griautiniai XVI-XIX a. žmonių kapai su įkapėmis ir be jų, žr. 15.3-15.6, 15.14-15.17, 15.29, 15.33, 
15.37, 15.38, 15.48-15.51; -; -; 2019 m.);  

7.2.2.3. atviros erdvės - <….> Žemaitės skveras (suformuotas apie XX a. vid., tarpukaryje ir pokariu 
neužstatytoje erdvėje Gedimino pr. ŠR pusėje, Vasario 16-osios, Kaštonų ir A. Jakšto g. ribojamame kvartale, 
1971 m. skvere pastatytas Žemaitės paminklas, u.k. 7426; <…> TRP 43 lap.; IKONOGR Nr. 20, 22-25;…);  

 

 
 

Pav. 2 - ištrauka iš Vilniaus miesto istorinės dalies,  vad. Naujamiesčiu, Vertinimo tarybos akto priedo - TRP 43 
lapo. 

                                                           
3 https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search, žiūrėta 2021-11-23 



 

7.2.2.7. perspektyvos -  Gedimino prospekto perspektyva ŠV-PR kryptimi nuo sankryžos su A. Jakšto gatve į 
Pirklių klubo pastatą (išskyrus pastatą Gedimino pr. Nr. 38; -; žr. į priedą Nr. 6, perspektyva 3; TRP 26 lap.; FF 
Nr. 0.15; 2019 m.).  

 

 

 

 
 

Pav. 3 -  ištrauka iš Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu, vertinimo tarybos akto priedo - TRP 26 
lapo. 

 

 

 

 

 



 

Ikonografija Nr. 12 - ištrauka iš 1853 m. Vilniaus m. plano 

 

 

 

 



 

Ikonografija Nr. 19 - ištrauka iš 1938 m. plano 

 

Ikonografija Nr. 20 - ištrauka iš 1939 m. Vilniaus miesto plano  



 

Ikonografija Nr. 22 - 

 

 

 

Ikonografija Nr. 24 – ištrauka iš 1973- 1976 m. Vilniaus miesto plano  

 

 



 

Ikonografijos Nr. 25 fragmentas [padidintas] 
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