
Projektui parinkta 
vieta Kaune, 
Ąžuolyno 
teritorijoje, Parodų 
kalne. Tarpukario 
metais čia vyko 
Lietuvos žemės 
ūkio ir pramonės 
parodos, 
atskleidusios šalies 
ūkio ir pramonės 
pažangą. Parodų 
tikslas buvo 
supažindinti 
su naujovėmis, 
populiarinti 
lietuviškas prekes. 
Lietuvos žemės 
ūkio ir prekybos 
parodos buvo 
siejamos ir su 
svarbiais valstybės 
įvykiais. Ypač  
iškilmingos jos 
buvusios 1928 m. 
švenčiant Lietuvos 
nepriklausomybės 
dešimtmetį ir  
1930 m. minint 
Vytauto Didžiojo 
mirties 500-ųjų 
metų sukaktį.
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KONTAKTAI

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
K. Donelaičio g. 8, 
44213 Kaunas
www.versloaleja.lt

Kontaktinis asmuo:
Vera Mileikienė
Tel. (8 37) 20 34 83, 8 615 14483
El.paštas: vera.mileikiene@chamber.lt

LIETUVOS VERSLO ALĖJA
    IR VERSLO SKVERAS

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai vykdo verslo bendruomenės 
projektą, kurio tikslas – sukurti erdvę, įprasminančią verslą kaip piliečių 
gerovės šaltinį, valstybės stiprybės pagrindą, sukuriantį sąlygas mokslui, 
menui, kultūrai, sportui.
Projektas nacionalinis, apimantis visas ūkio šakas, ypatingai prasmingas 
artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui 2018 m. 
Projekto erdvę sudaro „Lietuvos verslo alėja“ ir „Verslo skveras“. Skverą 
ir alėją papuoš skulptūros „Pinigų kalnas“ ir „Plaktukas“.



LIETUVOS VERSLO ALĖJA VERSLO SKVERAS

MENINĖ KONCEPCIJA

„Homo faber – žmogus kalvis“. Autorių pasirinkti 
simboliai – pirmapradžiai gamybos įrankiai: milžiniškas 
plaktukas ir vinys. Vienoje linijoje, imituojant konvejerinį 
gamybos principą, įmontuojamos iš granito iškaltos 36 
vinių galvutės su inkrustuotais verslo sektorių, įmonių 
logotipais ar pavadinimais, prekių ženklais – liejiniais iš 
bronzos. Ant vinių numatoma pateikti informaciją apie 
sektorių, bendrovę ar prekės ženklą QR kodu. Kitoje 
tako pusėje įrengiami suoliukai ir šviestuvai, pasodinamos 
gėlės.

VIETA

„Lietuvos verslo alėja“ numatyta teritorijoje prie K. Petrausko 
ir Radastų g.  sankryžos. 

VIETA

„Verslo skveras“ numatomas teritorijoje prie K. Petrausko ir Vydūno al. sankryžos. 

MENINĖ KONCEPCIJA
Pagrindinis akcentas – kompozicija „Pinigų kalnas“, kurios meninė koncepcija – kylanti, 
granito akmeniu padengta plokštuma ir jos viršūnėje esantis sostas. Autorių sukurta 
kompozicija turi interaktyvią funkciją – galima užlipti ant trikampės kylančios plokštumos 
ir pasėdėti jos viršūnėje esančiame soste. Kompozicija turi ir edukacinę funkciją – granito 
plokštumoje bus inkrustuota 12 bronzinių Lietuvos istorinių monetų kopijų (Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės denarai, grašiai, dukatai, šilingai), tarpukario Lietuvos 
Respublikos ir atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos litai bei Europos Sąjungos 
valiuta – eurai. Išsami informacija apie monetas bus pateikiama QR kodu. Skvere išdėstomi 
suoliukai, įrengiami šviestuvai, pasodinamos gėlės.

Vinis

Plaktukas

Slenkstis Istorinės monetos


