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Į išraiškingiausios Panevėžio architektūros sąrašą pateko ir 
Savivaldybės pastatas (Laisvės a. 20). Apie šio miestą repre-
zentuojančio pastato istoriją nebuvo parengta išsamesnė 
publikacija, tad teko gan painus uždavinys atsekti jo savi-
ninkų bei adresų kaitą, sudėti architektūros, rekonstrukcijų, 
priestatų dėlionės vaizdą. Straipsnis parengtas remiantis 
archyviniais dokumentais, spauda, gyventojų prisimini-
mais1,  įvairių istorinių laikotarpių fotografijų palyginimu.

Savivaldybės (sovietmečiu – Panevėžio liaudies deputatų 
tarybos vykdomojo komiteto) pastatų kompleksą sudaro 
sujungti keturi XIX a. pab. – XX a. pr. pastatyti namai (Lais-
vės a.), jie iš pagrindų rekonstruoti XX a. 9 deš. viduryje, 
tuomet buvo pristatytas trečias aukštas ir patalpos į kiemo 

Panevėžio tarpusavio kredito draugijos. Skolą ir palūkanas 
buvo numatyta grąžinti iš pastato nuomos pajamų. Faktas, 
kad miesto valdžia įsigijo savo pastatą, buvo reikšmingas, 
bylojantis apie augančias miesto ekonomines galimybes.

Tolesnė šio pastato istorija siejasi su pavyzdiniu savival-
dybės poelgiu – požiūriu į švietimą. 1907 m. Panevėžyje 
atidaryta mergaičių gimnazija. Kurį laiką mokykla neturėjo 
savo patalpų, tuomet Savivaldybė išsinuomojo kitą namą 
(laikinai persikraustė į Juozapo Kozakovskio namą), o savąjį 
užleido gimnazijai4. 

Miesto savivaldybės lėšomis 1930 m. šiame pastate įvestas 
centrinis šildymas, o 1938 m. čia vyko rekonstrukcija, kaina-
vusi 95 tūkst. litų. Pastatą rekonstravus, jis įgavo moderniz-
mo bruožų: virš įėjimo per visą antrą aukštą suformuota 
stiklinė vitrina, pastato fasadas nutinkuotas granitiniu 
tinku, kaip dauguma tarpukario modernizmo pastatų. 
Žinoma, kad tarpukariu laikytasi pastatų fasadų tinkavimo 
technologijos: nutinkuotas pastatas buvo apdengiamas 
audiniu ir iš viršaus laistomas vandeniu 28 dienas, kol 
tinkas visiškai sukietėdavo5. Stogas buvo dengtas cinkuota 
skarda, įsprūdinės (filinguotos) durys ir langinės, patalpų 
grindys – parketas ir betono plytelės. Čia veikė savivaldy-
bės raštinė su sekretoriumi, dirbo raštvedys, pasų regis-
tratorius, kurjeris, sargas, vežikas. Savivaldybėje veikė keli 
skyriai: butų, socialinės apsaugos, statybos ir ūkio, finansų. 

Šis pastatas unikalus tuo, kad jis nuo 1906 m. iki dabar 
priklauso miesto savivaldai, jame jau daugiau nei 110 metų 
sprendžiami svarbiausi Panevėžio klausimai.

Ketvirtasis namas (nuo Kolegijos pastato) buvo pastatytas 
1903 m. Jis turėjo mansardą. Savo plotu tai buvo didžiau-
sias pastatas iš visų keturių aukščiau išvardintų. Kieme 
stovėjo nemažas ūkinis pastatas. Adresas ilgą laiką buvo 
Ramygalos g. 6, vėliau – Lenino a. 19. Priklausė turtingam 
Panevėžio verslininkui L. Chazenui, nacionalizuotas 1940 m. 
Pravažiuoti iš Ramygalos g. į kiemą namo pirmame aukšte 
buvo įrengtas tunelis su geležiniais vartais. Tunelio ilgis siekė 
11,35 m, plotis 2,90 m, aukštis 3,5 m.6 Sovietmečiu šiame 
pastate kelis dešimtmečius veikė Civilinės metrikacijos skyrius.

Nuo XX a. 6 deš. pradžios šiuose pastatuose kūrėsi Panevė-
žio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komite-
tas su jam priklausiusiais skyriais. Augant miestui, valdžia 
ėmė nebetilpti esamuose keturiuose dviaukščiuose pasta-
tuose. 1978 m. Panevėžio gyventojų skaičius perkopė 100 
tūkst. Brendo nauji grandioziniai planai ir projektai.

1977 m. pradžioje miesto dienraštyje „Panevėžio tiesa“ ra-
šyta, kad „dabartiniu metu yra projektuojama ir 1978–1980 
metais numatyta pastatyti Vykdomojo komiteto adminis-
tracinį pastatą, kuris galutinai suformuos Lenino aikštę“7. 
Miesto vykdomasis komitetas buvo paskelbęs konkursą 
geriausiam būsimo Vykdomojo komiteto priestato projektui 
sukurti. Konkurse pirmąją vietą pelnė Miestų statybos pro-
jektavimo instituto Panevėžio skyriaus architekto Mindaugo 
Steponavičiaus (1949–2018) projektas – būsimieji Tarybų 
rūmai8. Dar iki X penkmečio pabaigos (1980 m.) planuota 
užstatyti Lenino a. pietinę pusę, ten įkomponuojant nau-
jus pastatus: Vykdomojo komiteto administracinį pastatą 
(kitur vadinamą Tarybų rūmais) bei Miesto ir rajono teismo 
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2020 m. rugsėjo 12–13 dienomis pirmą kartą mūsų mieste 
startavęs renginys „Pastatai kalba. Panevėžys“ paskatino 
panevėžiečius akyliau pažvelgti į savo miestą, pažinti pas-
tatų architektūros detales, pastebėti jų dermę su aplinka. 
Architektūros festivalio rengėjai VšĮ „Architektūros fondas“ 
išsiūbavo Panevėžio kultūros lauko pulsavimo amplitudę: 
vyko architektūros istorikų paskaitos, meniniai pasirodymai 
pastatuose, suburta mentorių ir savanorių komanda pri-
statė 15-os išskirtinių Panevėžio pastatų kolekciją, pravedė 
380 nemokamų ekskursijų, kuriose buvo užsiregistruota 
daugiau nei 4100 apsilankymų.
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erdvę (architektas Algimantas Šironas), bei 1986 m. pri-
statytas priestatas prie Vilniaus g. (architektas Mindaugas 
Steponavičius). Dabartinis bendras pastato plotas – 6690 
m², jo pagrindinis plotas – 3266 m².

Įdomu tai, kad visi keturi senieji pastatai buvo privatūs, pri-
klausė miesto elitui – turtingiems žydų tautybės asmenims. 
Tai istorizmo stiliaus pastatai, kuriems būdingas gan gausus 
fasado dekoras, iškilios reljefiškos detalės. Iki 1984–1987 m. 
rekonstrukcijos visi jie buvo dviejų aukštų, su kaminais ant 
stogų, atskirais įėjimais į kiekvieną pastatą, pirmame aukšte 
įrengtais tuneliais pravažiuoti į kiemus. Tiesa, šie pastatai 
apie 1970 m. buvo sujungti antro aukšto lygyje (šiame aukš-
te buvo iškirsti praėjimai patekti iš vieno pastato į kitą).

Kiekvienas iš keturių pastatų turi savo istoriją, todėl aptar-
siu juos atskirai. Arčiausiai dabartinės Panevėžio kolegijos 
stovintis namas su frontonu pastatytas apie 1887 m. 
Pagal braižą jo projektą galima priskirti vienam iš Kauno 
gubernijos architektų – Nikolajui Andrejevui (1856–1911)2. 
Šis Sankt Peterburgo civilinės inžinerijos instituto auklėtinis 
ilgą laiką dirbo Kauno gubernijos statybų skyriuje, parengė 
nemažai įvairios paskirties pastatų projektų Lietuvoje. 
Minėtas namas priklausė Volpui Šmueliui, 1940 m. na-
cionalizuotas. Tarpukariu jo adresas buvo Laisvės a. 30, 
sovietmečiu – Lenino a. 223. Sovietmečiu pirmame aukšte 
buvo įsikūrusi moterų ir vyrų kirpykla. Pastato fasadas ir 
šiandien išsiskiria puošniu frontonu, iškiliu reljefišku deko-
ru, balkonais. Trečiame aukšte įrengta Panevėžio miesto 
tarybos posėdžių salė, mero kabinetas.

Vyresniosios kartos panevėžiečiai dar atmena, kad iki XX a. 
7 deš. pabaigos, kol Vilniaus g. buvo sujungta su Klaipė-
dos g., Ramygalos g. buvo ilgesnė ir prasidėdavo nuo 
mūsų aptarto 1887 m. statinio. Prie jo prigludęs istorizmo 
stiliaus pastatas, datuojamas 1903 m. Šio Libenšteinų šeimai 
priklausiusio namo sienų mūro plotis siekė 55 cm, stogas 
dengtas čerpėmis, šildytas koklinėmis krosnimis, kieme stovė-
jo 3 ūkiniai pastatai. Iš pradžių adresas buvęs Ramygalos g. 2, 
vėliau – Lenino a. 21. Namas nacionalizuotas 1940 m.  

Trečiasis pastatas (tinkuotu fasadu, sovietmečiu virš 
pagrindinio įėjimo pristatytu erkeriu) statytas 1900 m. 
Ilgą laiką jo adresas buvo Ramygalos g. 4, sovietmečiu – 
Lenino a. 20. Namo istorija išskirtinė. Panevėžio miesto 
savivaldybė ilgai neturėjo nuolatinių patalpų. 1906 m. 
nusprendė iš Natanelio Kisino nupirkti miesto centre esan-
tį dviejų aukštų pastatą su mansarda. Sudaryta komisija 
nustatė, kad sienos yra 2,5 plytos storio, pastato ilgis 20 m, 
plotis 14 m, aukštis 8 m, stogas dengtas skarda. Pirkimo 
metu dviejose pirmo aukšto 34 m² ploto patalpose buvo 
įsikūrusi antroji Vartotojų bendrovės parduotuvė ir N. Mins-
kerio tipografija. Antrame aukšte buvo savininko butas, o 
mansardoje gyveno nuomininkai. Miesto valdyba planavo 
antrame aukšte, išgriovus pertvaras, įrengti 68 m² dydžio 
posėdžių salę. Kieme stovėjo mūrinis dviejų aukštų fligelis 
su rūsiu. Beveik visą šį pastatą buvo užėmusi Vartotojų 
bendrovės kontora ir sandėlis, tik pirmame aukšte buvo 
įrengtas butas kiemsargiui. Savininkas N. Kisinas iš pradžių 
pastatus norėjo parduoti už 18 tūkst. rub., bet pavyko 
nusiderėti iki 15 tūkst. rub. Iš reikiamos sumos savivaldybė 
tuokart turėjo tik 4 400 rub., o 10 600 rub. pasiskolino iš 
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rūmus9. 1978–1979 metais tęsėsi miesto centro detalaus 
išplanavimo ir užstatymo projekto tikslinimas, paruoštas 
Tarybų rūmų techninis projektas. Planuota rekonstruoti visą 
Lenino aikštę: ją paversti pėsčiųjų zona, užsakytas naujas 
V. Lenino paminklo projektas, rytinėje aikštės dalyje plotą 
tarp kirpyklos ir fotoateljė numatyta užstatyti kokteilių baru, 
šiaurinėje aikštės dalyje planuota rekonstruoti senuosius 
pastatus. Pietinėje aikštės dalyje prie Tarybų rūmų link 
vaistinės planuota pristatyti Miesto ir rajono liaudies teismo 
pastatą (projektą paruošė architektas Viktoras Skokauskas)10.

Tarybų rūmų projektas nebuvo įgyvendintas, taip nutiko 
ne vienam parengtam projektui ir Panevėžyje, ir kituose 
Lietuvos miestuose. To priežastis – nepavykus statybos 
užmojų suderinti su aukštesniąja valdžia Vilniuje, lėšų skir-
ta nebuvo. Dėl šios priežasties Panevėžio valdžia priėmė 
sprendimą rekonstruoti esamus keturis senuosius pastatus, 
jiems pristatant trečią aukštą, o palei Vilniaus gatvę (nu-
griovus čia stovėjusius menkaverčius ūkinius pastatėlius) 
statyti priestatą. Sovietmečiu naujų administracinių pasta-
tų statybai lėšų skirdavo gan sunkiai, o namų kapitaliniam 
remontui finansavimas buvo skiriamas gerokai paprasčiau. 
Pasirinkus šį sprendimą, Vykdomasis komitetas ir jo skyriai 
laikinai buvo iškelti į kitas patalpas. Laisvės aikštės pietva-
karinė dalis 1984–1987 m. virto statybų aikštele.

1985–1986 m. palei Vilniaus gatvę iškilo trijų aukštų 
priestatas, kurį suprojektavo architektas M. Steponavičius. 
Dokumentuose šio priestato paskirtis – Profilaktinė dezin-
fekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos stotis. Tai atspindėjo 
sovietinės sistemos dvilypumą – Vykdomajam komitetui 
trūko patalpų darbui, aukščiausioji valdžia tam lėšų nesky-
rė, tad „sugalvota“ kita pastato paskirtis. Palei gatvę stovėję 
menkaverčiai pastatai nuversti, o dokumentuose fiksuota, 
kad vyko jų rekonstrukcija – taip buvo gauta lėšų minė-
to priestato statybai. Šį vėlyvojo sovietinio modernizmo 
priestato fasadą puošia dvi kolonos, virš įėjimo stiklo vitrina, 
dekoratyvūs laiptai su kiek lenktu stogeliu. Pastato forma 
lengva, grakšti. Viduje patalpos patogiai išplanuotos. Nauja-
jame priestate įsikūrė Statybos ir architektūros skyrius. Šiek 

tiek pakeitęs pavadinimą, skyrius čia veikia jau 35 metus. 
Pirmame priestato aukšte buvo įrengta valgykla, dabar čia 
yra Gyventojų priimamasis. Grindys šioje patalpoje teracinės 
(mozaikinės), prabangiai atrodančios ir šiandien.

Senųjų keturių pastatų kompleksą (Vykdomojo komite-
to – dabar Panevėžio miesto savivaldybės pastatą) pakeitė 
1984–1987 m. vykusi rekonstrukcija. Pagal Komunalinio 
ūkio projektavimo instituto Panevėžio skyriaus architekto 
Algimanto Širono parengtą projektą (projekto vyr. inžinie-
rius R. Paplauskas) keturi dviaukščiai pastatai tuometinėje 
Lenino a. (dabar – Laisvės) buvo sujungti į vieną ilgą pasta-
tą, vyko jų kapitalinis remontas: pristatytas trečias aukštas, 
aktų salė, laiptinių aikštelės, naujos patalpos į kiemo pusę. 
Rekonstrukcijos metu iš pagrindų pertvarkyti visi keturi 
pastatai, perdengimo kolonomis sutvirtintos senųjų pasta-
tų sienos, o visa kita perstatyta. 

Centrinėje pastato dalyje, virš pagrindinio įėjimo (kur 
tarpukariu buvo stiklinė vitrina), suprojektuotas erkeris – iš 
fasado plokštumos išsikišusi pastato dalis su langais. Erke-
riu siekiama vizualiai padidinti patalpų erdvę, paįvairinti 
fasadą, pagerinti apšvietimą.

Įgyvendinant šį projektą, buvo glaudžiai bendradarbiauta 
su Vilniaus architektais. Su jais drauge rasta išeitis – sprendi-
mas trečią aukštą uždengti išskirtinės konstrukcijos stogu11. 
Kaip sakė architektas A. Šironas, toks stogas pastatą puošia, 
suteikia prabangos, išlaiko senovinę dvasią. Stogas buvo 
apdengtas vario skarda – labai brangia medžiaga. Erkerio 
konstrukcija taip pat pagaminta iš vario. Tai buvo strateginė, 
karo pramonėje naudojama medžiaga. Dėl to Vykdomojo 
komiteto pirmininkas Bronius Kačkus susilaukė rimtų prie-
kaištų (net papeikimo). Šiandien „vario istoriją“ pasakojame 
kaip įdomų nutikimą, prieš 35 metus tai buvo gyvenimo 
realybė. Vario skarda buvo „sutaupyta“ Aklųjų draugijos 
Panevėžio gamybos mokymo kombinate. Ten iš šio metalo 
buvo gaminami laikikliai užuolaidoms. B. Kačkus su Aklųjų 
kombinato direktoriumi sutarė, kad atliekamais vario lakštais 
bus uždengtas rekonstruojamas stogas. Tokiu pat būdu 
žalvariu buvo uždengtas laidojimo biuro „Grauduva“ stogas, 
gautas metalas dekoratyvinei skulptūrai „Vėžys“ (skulpto-
rius Alfridas Pajuodis, 1982 m.)12. Architektas J. Nebilevičius 
prisiminė, kad pastato langai buvo itin aukštos kokybės, pa-
gaminti tuometinėje Vokietijos demokratinėje respublikoje.

Daug išmonės įdėta projektuojant aktų salę. Ji įrengta am-
fiteatro principu, turi puikią akustiką. Specialiai suprojek-
tuotos salės lubos: panevėžiečiai vieni pirmųjų panaudojo 
klijuoto medžio sijas – tai buvo didelė naujovė. Aktų salėje 
buvo 280 sėdimų vietų, žiūrovų kėdės pagamintos pagal 
specialų užsakymą. Salės scenos gilumoje kabėjo gana di-
delio skersmens LTSR herbas, 1986 m. iš 24 atskirų šamoto 
detalių išdegtas Panevėžio stiklo fabrike. Šis herbas apie 
1990 m. buvo nuimtas ir perduotas saugoti Panevėžio 
kraštotyros muziejui. Įdomu pastebėti, kad Muziejus naujai 
įrengtoje ekspozicijoje „Okupacijų gniaužtuose. 1940–
1990“ lankytojams atveria šį eksponatą – pabirusios herbo 
detalės simbolizuoja griūvančią sovietų imperiją.

Rekonstruojant minėtą pastatą, vidaus patalpų apdailai 
naudota: klijuotos konstrukcijos (akmigran) lubos, suge-

riančios garsą (šios medžiagos sovietmečiu naudotos tik 
išskirtiniuose pastatuose), faktūrinis žėručio tinkas (laiptinė-
se vertikalios faktūros, grubesnis tinkas, kitur – smulkesnis, 
estetiškesnis, subtilesnis). Pagrindinį pirmo aukšto vestibiulį 
puošia taikomosios dailės kūrinys „Kova“ – panevėžiečio 
skulptoriaus Alfrido Pajuodžio sukurtos dvi stelos (1988, 
bronza, darbas išlietas Talino dailės kombinate „Ars“). 
Kiekvieną stelą sudaro 3 kompozicijos. Vestibiulio erdvę 
dalija dvi marmuro kolonos, palei langus išrikiuoti pastato-
mi šviestuvai, pagaminti pagal specialų užsakymą Kauno 
stiklo fabrike „Aleksotas“ (tokio stiliaus šviestuvai anuomet 
apšvietė ir Kauno Laisvės alėją bei rekonstruotą Panevėžio 
Senvagę)13. Dalis vestibiulio ir į trečią aukštą vedantys pa-
grindiniai laiptai padengti granito plokštėmis. Pagrindinių 
laiptų turėklai (medžio ir nerūdijančio plieno konstrukcija), 
parketo grindys, Panevėžyje gamintos faneruotos kabine-
tų durys liudija 1987 m. autentiką.

Pastato antro aukšto fojė, priešais erkerį esančią erdvę, 
įprasmina panevėžiečio skulptoriaus Juozo Lebednyko 
skulptūra „Burės“ (1988, varis, 270×100 cm) – kūrinys 
specialiai sukurtas šiam pastatui. 

Miesto tarybos posėdžių salės interjeras mažai keitėsi nuo 
1987 m.: išsaugotos išskirtinės gipso lubos, žėručio tinko 
sienos su medienos dekoracijomis, likę tie patys šviestuvai, 
nekeista dalis baldų. Rekonstrukciją atliko sumanūs inži-
nieriai ir darbų vykdytojai, dirbo geri statybininkai, pagal 
galimybes naudotos geriausios to meto medžiagos, ino-
vatyviausios konstrukcijos, tad Panevėžio miesto savival-
dybės patalpų XX a. 9 deš. vidurio autentiški interjerai yra 
gan įdomūs, juose dominuojančios natūralios medžiagos 
kuria šiltą atmosferą. Beveik nepasikeitęs mero (buvęs Vyk-
domojo komiteto pirmininko) kabineto interjeras, išsaugoti 
tie patys baldai liudija, kad 1984–1987 m. rekonstrukcija 
atlikta pagal aukštus architektūros, dizaino reikalavimus.

Kapitalinis remontas ir priestato statyba vyko deficito lai-
kais. Sovietmečiu statybinių medžiagų ir įvairių kitų prekių 
trūko, tačiau tokiam svarbiam objektui medžiagos buvo 
„suorganizuotos” (daug kas gauta per pažintis ir „blatą”). 
Buvo rekonstruojamas didelis objektas, tad šalia jo buvo 
sandėliuojama daug statybinių medžiagų. Šį gėrį naktimis 
reikėjo akylai saugoti nuo vagysčių. Parduotuvėse prekių 
nebuvo, tad „ilgapirščius“ viliojo čia sukrautas gėris. Nakti-
mis statybvietę akylai saugojo milicininkai14. 

Laikas nestovi vietoje ir Panevėžio miesto savivaldybės ka-
binetai vis atnaujinami, tačiau išlaikyta autentiška vestibiu-
lio, fojė, salių, kitų erdvių atmosfera šiam pastatui suteikia 
ypatingo patrauklumo. Keičiasi žmonės, mados, medžia-
gos, ir dažnai puikūs senieji interjerai išardomi, pakeičiami 
naujais, bet nebūtinai geresniais dizaino sprendimais.

Panevėžio miesto savivaldybės pastatas, jo fasadas ir aplin-
ka atskleidžia daugiau kaip 110 metų istoriją: byloja caro 
laikus ir istorizmo stilių, tarpukario modernizmą, sovietmetį 
bei sovietinio modernizmo architektūros detales ir šiandie-
ną – nepriklausomos valstybės ir savivaldybės simbolius, 
šiuolaikinius akcentus, prižiūrėtą pastato fasadą, atnaujintą 
Laisvės aikštę.

Atvirukas: Ramygalos g. (dabar Laisvės aikštės pietvakarinė pusė). XX a. pr. 
L. Slonimskio nuotrauka. Iš Panevėžio kraštotyros muziejaus fondų

Ramygalos gatvė įsilieja į Laisvės aikštę (dabar Laisvės a. pietvakarinė 
pusė). Apie 1935 m.

Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto 
pastatai. Fotografas B. Kondrotas. Apie 1967 m. Iš Panevėžio kraštotyros 
muziejaus fondų
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