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1.1 Konkurso objektas Pietrytinėje Vilniaus miesto dalyje, Pavilnyje, aplink Rokantiškių kalvą 

(aukščiausia Vilniaus miesto vieta, 223m virš jūros lygio), šalia Pavilnių 

regioninio parko, pagal detaliojo plano sprendinius, formuojamas 16-kos 

individualių gyvenamųjų namų kvartalas.  

Teritorijos savininkai matydami, kad teritorija yra išraiškingos gamtinės 

aplinkos apsuptyje bei  patrauklioje gyvenimui Vilniaus vietoje nori vystyti 

vieningos urbanistinės-architektūrinės koncepcijos, aukštesnio lygio, 

išskirtinės architektūros individualių gyvenamųjų namų kvartalą.  

 

Užsakovo vizija: 

 

■  Išskirtinėje gamtinėje aplinkoje sukurti orginalios architektūros, inovatyvų, 

aukštesnės klasės 16 gyvenamųjų namų kvartalą. 

■ Architektūriniai ir landšaftiniai sprendiniai, kompozicinė visuma - aukštos 

kokybės, inovatyvi, tvari bei atspindinti šiuolaikinės architektūros tendencijas, 

organiškai įsiliejanti į gamtinę aplinką. 

■ Architektūrinė koncepcija turi atsižvelgti į galimybę pritaikyti gyvenamuosius 

namus individualiems gyvenamųjų namų savininkų poreikiams. 
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1.2 Konkurso  
organizatorius ir 
Užsakovas 

 
 
 

1.3 Vertinimo komisijos 
sudėtis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Konkurso 
organizavimo 
teriminai 

 
 
 
 
 
 

1.5 Darbų vertinimo 
kriterijai 

Konkurso sąlygų rengėjas, darbų eksponavimo ir vertinimo organizatorius:  
Lietuvos architektų sąjunga (LAS) (toliau vadinama – Organizatorius) 
 
Konkurso Užsakovas: 
UAB „Delira“. 
 

 
 

 
Rolandas Liola / architektas / deleguotas Užsakovo 
Remigijus Bimba / architektas / deleguotas Užsakovo 
Rūta Kijauskaitė / architektas / deleguotas Užsakovo 
Mindaugas Pakalnis / Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas /  
deleguotas LAS 
Jolanta Radžiūnienė / Pavilnių ir Verkių regioninio parko direktorė /  
deleguotas LAS 
Alfredas Trimonis / architektas / deleguotas LAS 
Alvydas Šeibokas / architektas / deleguotas LAS 
 
Teodoras Ūdras / UAB „Delira“ direktorius / atsarginis komisijos narys 
Rytis Mikulionis / architektas / atsarginis komisijos narys  
 
Vertinimo komisijos pirmininkas - Rolandas Liola 
Konkurso recenzentai – Darius Linartas (architektas) ir Paulius Petkus 
(architektas) 
Vertinimo komisijos atsakingas sekretorius – Daiva Šereikienė (LAS 
administarcijos vadovė) 
Konkurso koordinatorius – Aurimas Sasnauskas (architektas) 
 
 
 

2018.01.22          - Konkurso paskelbimas 
2018-01-22 - 2018-02-23   - Konkurso dalyvių registracija 
2018-01-30 - 2017-02-28   - Atsakymų dėl Konkurso sąlygų paaiškinimų 
pateikimas 
2018-03-20 15:00 val         - Konkursinių projektų pateikimas 
2018-03-22 - 2018-04-06    - Konkursinių darbų ekspozicija 
2018-03-26          - Vertinimo komisijos posėdis 
2018-03-30          - Konkurso rezultatų ir nugalėtojo paskelbimas 

 
 
 

 
Konkurso dalyvių darbų vertinamo kriterijai: 
 
Urbanistiniai – architektūriniai sprendiniai: 
        - Urbanistinė-architektūrinė kvartalo koncepcija gamtinėje aplinkoje;   
        - Teritorijos landšaftiniai sprendiniai; 
 
Pastatų architektūriniai sprendiniai: 
         - Gyvenamųjų namų tūrininiai sprendiniai, medžiagiškumas; 
         - Gyvenamųjų namų funkciniai sprendiniai; 
         - Galimybė išlaikant bendrą kvartalo koncepciją pritaikyti namų 
funkcinius sprendimus individualiems savininkų poreikiams. 
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1.6 Premijos 
 
 
 
 
 
 
 

Įvertinus Konkursui pateiktus pasiūlymus, Konkurso vertinimo komisijos 
sprendimu paskelbiama po vieną Konkurso pirmos, antros, trečios vietų 
laimėtojus. 
Konkurso pirmos, antros, trečios vietų laimėtojams išmokami tokio dydžio 
piniginiai prizai: 
8 000 eur  - pirmos vietos laimėtojui  
4 500 eur  - antros vietos laimėtojui  
2 500 eur  - trečios vietos laimėtojui  
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2.1   Konkurso eiga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2   Konkurso dalyviai 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Vertinimo  
komisijos posėdis 

 
 
 
 
 
 
 

Projekto konkursas buvo pradėtas rengti pagal architektūrinių konkursų 
rengimo tvarką, numatytą Lietuvos architektų sąjungos Architektūrinių 
konkursų nuostatuose (patvirtinta Lietuvos architektų sąjungos Tarybos 
2014-09-04 d. sprendimu). Buvo parengta ir su konkurso Užsakovu suderinta 
konkurso galimybių studija, parengtos konkurso sąlygos ir jų priedai, 
suderintos su konkurso Užsakovu ir konkurso vertinimo komisijos nariais. 
Pateikus konkurso sąlygas dalyviams ir prasidėjus klausimų-atsakymų ir 
sąlygų patikslinimo laikotarpiui, paruošti atsakymai į pateiktus klausimus. 
Neesminiai konkurso sąlygų keitimai bei papildymai buvo išsiunčiami visiems 
užsiregistravusiems konkurso dalyviams, nenurodant, kuris dalyvis buvo 
klausimo autorius. 

 
Konkurse dalyvauti užsiregistravo 53 dalyviai, iki 2018-03-20 15:00 val. 
(vietos laiku) buvo pateikta 17 darbų (darbų eilės numeracija sudaryta pagal 
darbo pateikimo datą ir laiką): 
 

1. 100478 

2. 008800 

3. 147047 

4. 121106 

5. 910014 

6. 031928 

7. 180226 

8. 170911 

9. 081572 

10. 000777 

11. 474315 

12. 800001 

13. 716677 

14. 101010 

15. 000002 

16. 118182 

17. 180317 

 
2018-03-22 buvo išeksponuoti Lietuvos architektų sąjungoje (Kalvarijų g. 1, 
Vilnius), antro aukšto vestibiulyje ir 2018-03-23 paskelbti Lietuvos architektų 
sąjungos tinklapyje www.architektusajunga.lt. 

 
Konkurso vertinimo komisijos nariai buvo informuoti apie 2018-03-22 
išeksponuotus Lietuvos architektų sąjungoje (Kalvarijų g. 1, Vilnius), antro 
aukšto vestibiulyje ir 2018-03-23 paskelbtus Lietuvos architektų sąjungos 
tinklapyje www.architektusajunga.lt konkursinius darbus. 
 
2018-03-26 įvyko vienas uždaras vertinimo komisijos posėdis. 
Posėdyje dalyvavo konkurso vertinimo komisijos nariai (ir atsarginiai nariai), 
recenzentai, posėdžio sekretorė, koordinatorius, konkurso užsakovas. 
Recenzentai konkurso vertinimo komisijos nariams pristatė kiekvieną 
konkursui pateiktą darbą. Recenzentai įvardino darbus, kurie formaliai 
nepilnai atitinka konkurso sąlygas (pateikta nepilna medžiaga, planai pateikti 
ne konkurso sąlygose nurodytu masteliu, pažeisti detaliojo plano 
reglamentai). Vertinimo komisija priėmė sprendimą nagrinėti visus pateiktu 
darbus, nes svarbiausi vertinimo kriterijai yra architektūrinė, urbanistinė idėja, 
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2.4 Konkursinių 
projektų vertinimų 
eilė 

 

 
 
 
tad įvardinti formalūs konkurso sąlygų neatitikimai netrukdo komisijai suprasti 
ir vertinti pateiktų projektų. 
Vyko vertinimo komisijos diskusija, kurios metu aptartas kiekvienas pateiktas 
projektas pagal konkurso sąlygose pateiktus reikalavimus ir kriterijus. Buvo 
nutarta atrinkti geriausius darbus tolesniam nagrinėjimui, komisijos nariai 
pažymėjo darbus, kurie išsiskiria architektūrine kokybe.  
Bendru sutarimu buvo atrinti 6 konkursiniai darbai, kurie buvo nagrinėjami 
detaliau. Taip pat reitinguoti likę konkursui pateikti darbai, kiekvieno konkurso 
vertinimo komisijos nario balai buvo susumuoti bendroje suvestinėje lentelėje 
ir sudaryta Konkursinių projektų eilė (balų mažėjimo tvarka). 
 
Atrinkti detalesniam nagrinėjimui darbai: 147047, 910014, 031928, 170911, 
101010, 000002. 
Dar kartą išnagrinėjus atrinktus darbus, vertinimo komisija nusprendė 
balsuoti del trijų darbų tolesniam vertinimui. Visi komisijos nariai paminėjo ir 
išskyrė šiuos darbus: 910014 ir 170911, o likę darbai surinko vienodą balų 
skaičių. Įvyko diskusija ir balsavimas dėl trečiosiso vietos.  
 
Nedidele balsų persvara trečioji vieta buvo skirta darbui 031928. Šio darbo 
‚teisingi‘ sprendiniai tapo privalumu prieš idėjiškai įdomesnius projektus, 
kuriuose, deja, komisija rado trūkūmų. 
 
Dėl pirmosiso vietos vyko diskusijos tarp darbų 910014 ir 170911. Abu darbai 
buvo įvertinti kaip idėjiškai, estetiškai įdomūs ir profesionalūs. Galutinis 
balsavimas lėmė, kad daugiau balsų surinko 170911 darbas. 
 
 
 
Galutinė konkursinių projektų vertinimo eilė: 
 

1. 170911 

2. 910014 

3. 031928 

4. 000002 

5. 147047 

6. 101010 

7. 008800 

8. 081572 

9. 121106 

10. 000777 

11. 474315 

12. 800001 

13. 180226 

14. 100478 

15. 716677 

16. 118182 

17. 180317 
 
 

 
 

 



28.03.2018        8 
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Pirmoji vieta 

 

170911 
 
 

 
Projektas 
Pagrindinė autorių idėja - reljefo siluetą atkartojantis namų tūrių užstatymas, 
kurių kiekvieno pasukimo kryptis „gaudo“ geriausius vaizdus sau ir stengiasi 
tų vaizdų neužstoti kaimynui. Gyventojų autonomiškumo vienas kito atžvilgiu 
ir dalies tūrio paslėpimo po reljefu siekis įgyvendintas. 
Architektūrinė pastatų idėja paslėpti dalį tūrio po žeme yra originali ir 
šiuolaikiška. Siūlomas tūris 1 aukštas su svetainės virtuvės ir garažo 
patalpomis ir cokolinė dalis, kurioje suplanuoti miegamieji kambariai, SPA ir 
kitos pagalbinės patalpos. Namų tūriai minimalistiniai fasadų architektūra 
betonas su panoraminėmis vitrinomis. 

 
Komisijos komentarai 
Inovatyvios, ikoniškos architektūros kvartalas, orientuotas į gamtą, tačiau 
suformuojantis ir privačias erdves  pirmame lygyje, išnaudojant reljefą.  
Kiek abejonių sukėlė trapecinio stoglangio vieta ir architektūra. Jei projektas 
būtų realizuojamas, jo sėkmė tiesiogiai priklausys nuo kokybiškų 
architektūrinių detalių sprendinių. 
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Antroji vieta 910014 

     
Projektas 
Daugiakampė pastatų forma ir švelnūs pasukimai vienas kito atžvilgiu net su 
vienodo tipo pastatais leido pasiekti didelę erdvinę įvairovę, išvengti kietų 
gatvių išklotinių, išlaikyti pakankamus atstumus tarp namų. Šlaitinių stogų, 
žemėjančių perimetru, forma dar labiau sušvelnino ir pagyvino kvartalo siluetą 
regioninio parko kalvos fone. Namų fasadams pasirinktos – medžio ir stiklo 
apdaila puikiai dera Pavilnių regioninio parko kontekste. Stilingai suderintas 
medžiagiškumo ir architektūrinės estetikos pavyzdys, kuris be to puikiai 
įkomponuotas į aplinką.   
 
Komisijos komentarai 
Puikus, išbaigtos, subtilios architektūros kvartalas, jautriai įkomponuotas 
gamtinėje aplinkoje.  Abejonių kiek kelia tik privatumo stokojantis priekinis 
kiemelis, įėjimo zona.  
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Trečioji vieta 

 

031928 
 

         

 
Projektas 
Kvartalo konstravimas už pagrindą pasirinkus išgrynintą tradicinio namo 
formos modulį suteikia tvarkos ir estetikos. Kaitaliojant pastatų kryptis ir 
gabaritus pasiekiama tam tikra užstatymo įvairovė ir permatomumas, tačiau 
tuo pačiu formuojama pusiau uždarų kiemų ir labiau miesto tipo gyvenvietei 
būdinga erdvių sistema. 
Architektūrinė pastatų idėja tradicinė simetriško dvišlaičio tūriai. Nors 
architektūra ir tūrio mastelis atrodo gerai ir organiškai, tačiau trūksta 
originalumo. Gerai išspręstas privatumo klausimas. 
 
Komisijos komentarai 
 
Projektui trūksta išskirtinumo, tačiau daugelis ‘teisingų’ sprendinių suteikė 
šiam projektui privalumų prieš idėjiškai įdomesnius, tačiau neatsakančius į 
svarbius klausimus projektus. 
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Ketvirtoji vieta 000002 
 

    
Projektas 
Autoriai siūlo jautrų, gamtoje darniai įsiliejantį neaukštų ir nedidelių tūrių 
konglomeratą, kurie pozicionuoti apeinant esančius medžius, reaguojant į 
tereno perkritimus.  
Architektūrinė pastatų koncepcija lengva, originali, inovatyvi. Žvelgiant iš į 
sklypo planą atrodo, kad kompozicija sklypo užstatyme subyra, tačiau įsigilinus 
į planą galima suprasti, kad tūriai tarpusavyje sujungti. Autoriai puikia išieškojo 
architektūrinę estetiką ir kompozicijos siluetą. Puikiai išspręstas privatumo 
klausimas formuojant mikroerdves.   
Komisijos komentarai 
Idėjos privalumai – mažas aukštingumas, gyvas siluetas, originalumas, 
tačiau kelia abejonių didelis užstatymo tankis. Pasiūlyta namo koncepcija 
labiau tinkam vienam, išskirtiniam gyvenamajam namui dideliame sklype nei 
kvartalui šioje vietoje. 
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Penktoji vieta 147047 
        

        
Projektas 
Užstatymo koncepciją autoriai grindžia miške samanojančio akmens idėja. 
Pakankamai paprasta kompozicija iš dviejų tipų tūrių, kurių tik vienas 
sudėtingesnis, formuoja pakankamai didelę erdvinę įvairovę, organiškumą ir 
vizualinį „prašviečiamumą“. Autorių pateikta bendra architektūrinė užstatymo 
koncepciją originali, inovatyvi ir šiuolaikiška. Puikiai išieškota architektūrinė 
stilistika ir pavienių tūrių siluetai. 
 
Komisijos komentarai 
 
Daugelį žavėjęs darbas susilaukė dviejų esminių pastabų – patrauklios 
vizualizacijos, deja, bet pasigilinus nesutampa su pastatų planais bei 
genplano sprendiniais, taip pat projektuojami pastatai ženkliai viršyja 
detaliajame plane leidžiamą aukštingumą. Šios problemos sutukdė šiam 
darbui kovoti dėl prizinės vietos. 



28.03.2018        

Gyvenamųjų namų kvartalo S.Lozoraičio g. 17, Vilniuje 

projekto konkursas. 

 

 

 
 

Šeštoji vieta     101010  

      
Projektas 
“Apkapotų” pastatų tūrių kompozicija pakankamai organiškai įsilieja į gamtinę 
aplinką, neuždaro pramatomumo. Terasavimo principas pritaikomas visuose 
pasiūlymo elementuose - siluete, plane, pjūvyje. Visuose namuose 
projektuojamas tūrinis branduolys aplink kurį formuojamos gyvenamosios 
patalpos. Namų fasadų apdaila - „žemės sluoksnių tekstūros“ ir masyvios stiklo 
vitrinos visu perimetru. Pagrindine namo idėja – terasavimas, atrodo 
netradiciškai ir originaliai, sukuria inovatyvią net „futuristinę“ architektūrinę 
koncepciją bei originalią išplanavimo struktūrą. 
 
Komisijos komentarai 
Projektas inovatyvus, idėjiškai išsiskiria bendrame darbų kontekste, tačiau 
realybėje labai nepatogus gyvenimui būtų toks intensyvus lygių terasavimas 
gyvenamojo namo viduje. Tokios architektūros galėtų būti iskirtinė vila, tačiau 
vystant visą kvartalą tikėtina, kad ši idėja nepaisteisntų. Taip pat darbo 
autoriai niekur neparodė automobilių stoginių sprendninių. 
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     KITI DARBAI 
 
 

Septinta vieta 008800 

 
Komisijos komentarai 
Kintamas pastatų dalių aukštis, šlaitinių stogų panaudojimas, konsolinės 
vietos palengvina užstatymo vizualinį poveikį, tačiau pati kvartalo struktūra 
pakankamai kieta, vienoda, nereaguojanti į reljefą. Abejotinai atrodo 
parkavimo sprendimas, suprojektuota nuovaža funkciškai nepatogi ir gali būti 
nesaugi. 
 

 

Aštunta vieta 081572 
 

 
Komisijos komentarai 
Darbe pasirinktas pakankamai komplikuotas užstatymo pobūdis terasuojant 
reljefą užstatymo atžvilgiu, kad, anot autorių, kaimynams neužstoti panoramų 
,gauti saulės ar neutralizuoti kelio poveikį. Sprendžiant pagal pasiektus 
rezultatus pasitelktos priemonės atrodo perteklinės. Namo planui trūksta 
struktūriškumo, daug neracionalaus ploto. 
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Devinta-dešimta vieta 121106 

 
Komisijos komentarai 
Urbanistinė išraiška labiau miesto pobūdžio, perintensyvi (ypač šiaurės rytų 
kampe). Negelbsti ir formalus stogų maskavimas žole. Užstatymu labiau 
paisoma gatvių linijų, nei landšafto ir reljefo. 
Namo išplanavimas atrodo nefunkcionalus ir atrodo yra paaukotas vardan 
architektūrinio įvaizdžio. 
 
 

 

Devinta-dešimta vieta 
000777 

 
Komisijos komentarai 
Kvartalas užstatomas panašiais „L“ formos pastatais, kurie autorių manymų 
leistų formuoti vidinius kiemelius. Nors pasirinktas dvišlaičių tūrių pobūdis 
turėtų tikti gamtinėje aplinkoje, tačiau užstatymo gabaritai atrodo peraugę 
šios vietos mastelį. 
Architektūrai trūksta inovatyvumo, šviežio požiūrio ir atrodo labai 
konservatyviai bendrame darbų kontekste. 
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Vienuolikta vieta 474315 

 
Komisijos komentarai 
Kvartalo kompozicija kuriama iš prasikryžiuojančių pirmo ir antro aukštų tūrių. 
Pastatų tūriai, jų posūkiai  bei transformacijos atrodo atsitiktinės, o masyvios 
konsolės pakankamai savitikslės. 
 
 

 
Dvylikta vieta 800001 

 

 
Komisijos komentarai 
Siūloma labai daug pastatų tipų, tačiau bendras kvartalo užstatymo pobūdis  vis 
tiek išlieka monotoniškas. Vizualinis užstatymo intensyvumas, lyginant su kitais 
darbais - perkrautas. Pasirinkta stilistika atrodo ambicingai ir monumentaliai, o 
blizgančio vario fasadai su pretenziją į prabangą. Bet išdėstyti argumentai, kad 
toks apdailos medžiagų pasirinkimas yra natūralus ir derantis su gamtiniu 
kontekstu atrodo neįtikinamai. 
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Trylikta vieta 180226 

 
 
Komisijos komentarai 
Architektūrinė pastatų idėja tradicinė simetriško dvišlaičio tūriai. Pirmo aukšto 
plane siūlomi ištisiniai stiklo fasadais atrodo nuobodžiai. Iš esmės darbui 
trūksta originalumo ir atrodo nepabaigtas bendrame darbų kontekste. 
Pateiktą darbą sunku vertinti nes medžiaga neatskleidžia architektūrinės 
koncepcijos. Pateiktos vizualizacijos apie nieką. 
 
 

 

Keturiolikta vieta 100478 
 

  
Komisijos komentarai 
Bendra urbanistinė kompozicija ganėtinai padrika - atsitiktiniu principu 
persukiojant taisyklingos formos tūrius. Dėl siūlomo stambaus 3 aukštų 
užstatymo gamtinėje aplinkoje kvartalas atrodo grubokai. Nepateikiamajokių 
landšafto tvarkymo ar įdomesnių jungčių su kaimyninėmis teritorijomis idėjų. 
Architektūros mastelis masyvus, o medžiagiškumas sunkai dera prie jautraus 
gamtinio konteksto.    
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Penkiolikta vieta 716677 

 
Komisijos komentarai 
Kvartalo užstatymas formuojamas gana aiškiu ritmu išdėstant santūrios 
išraiškos namų tūrius. Pastatai masyvūs, griežto kontūro, distancijos tarp 
namų gaunamos pakankamai ankštos, užstatymo pobūdis kietas.. Iš esmės 
darbui trūksta originalumo ir vizualinė medžiaga bendrame darbų kontekste 
pateikta silpnai. Sprendimai paprasti ir nebrangūs, bet labai jau lakoniški ir 
neoriginalūs. 
 

 

Šešiolikta vieta 118182 
 

 
Komisijos komentarai 
Rokantiškių kalva pasirenkama pagrindiniu urbanistinių ašių centru. 
Taisyklingi geometriniai antrojo aukšto tūriai atsukami šio centro kryptimi, 
išilginami, sukuriant spindulių efektą ir atveriant vaizdus iš jų vidaus tiek į kalvą, 
tiek į priešingą pusę – nuo aukščiausios Vilniaus vietos šlaitų. Sukuriama 
pakankamai raiški, tačiau turinti tam tikro mechaniškumo sistema. 
Autoriai sukūrė pretenziją į modernią architektūrą. Tačiau pateikta įdėjai atrodo 
silpna, neišdirbta jai trūksta originalumo. Pateiktas namo planas atsižvelgianti 
į laužytas formas suplanuotas labai nefunkcionaliai. 
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Septyniolikta vieta 180317 

 
Komisijos komentarai 
Architektūrinė idėja – „lankstumas“. Autorius du vienodus pastato tūrius 
„praslenka“ tiek horizontaliai, tiek vertikaliai, taip pritaikydamas tūrius prie 
netaisyklingų sklypų formų ir vietovės reljefo. Šias „prasislenkančias“ dalis 
sujungia tūriu kuriame suprojektuota laiptinė. Pateikta idėja atrodo silpna, 
neišdirbta, jai trūksta originalumo. Pastatų tūriai ir formos, pakreipimas 
neatskleidžia koncepcijos, beto neaišku ką autorius norėjo atskleisti 
paversdamas namų tūrius. 
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