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 TRAKŲ KULTŪROS RŪMŲ PASTATO REKONSTRAVIMO ARCHITEKTŪRINIO  
PROJEKTO ATVIRO PROJEKTO KONKURSAS 

 
VERTINIMO KOMISIJOS KONKURSO ATASKAITA 

 
2018-11-23 

 
1. Konkurso objektas 

  
 Esamo Trakų kultūros rūmų pastato rekonstravimo bei rekonstruojamo pastato sklypo Vytauto 
g. 69, Trakuose, sutvarkymo konkursinio architektūrinio projekto parengimas. 
 
Žemės sklypas 

1.  Adresas Trakai, Vytauto g. 69 
2.  Unikalus numeris 4400-3169-7882 
3.  Kadastro numeris 7977/0002:40 
4.  Pagrindinė naudojimo paskirtis Kita 
5.  Naudojimo būdas Visuomeninės paskirties teritorijos 
6.  Plotas 0,8560 ha 
7.  Užstatyta teritorija 0,8560 ha 
8.  Juridiniai faktai Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros 

vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje) 
 
Pastatas - Kultūros namai 

1.  Adresas Trakai, Vytauto g. 69 
2.  Unikalus numeris 7998-5000-2018 
3.  Pagrindinė naudojimo paskirtis Kultūros 
4.  Pažymėjimas plane 1C2p 
5.  Statybos pabaigos metai 1985 
6.  Aukštų skaičius 2 
7.  Bendras plotas 3495,38 m² 
8.  Tūris 20613 m³ 
9.  Juridiniai faktai Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros 

vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje) 
 
2. Konkurso organizatorius ir Užsakovas 

 
 ● Konkurso sąlygų rengėjas, darbų eksponavimo ir vertinimo organizatorius: Trakų rajono 
savivaldybės administracija , Lietuvos architektų sąjunga (LAS) (toliau vadinama – Organizatorius) 
 
 ● Konkurso Užsakovas – perkančioji organizacija (skelbėjas): Trakų rajono savivaldybės 
administracija (toliau vadinama – Skelbėjas). 
 
3. Konkurso rūšis, tipas, etapiškumas 

 
 ● Konkurso rūšis: Atviras konkursas. 
 
 ● Konkurso tipas: Projekto konkursas.  
 
 ● Konkurso etapiškumas: Vieno etapo konkursas. 
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4. Konkurso tikslas, sprendžiamos problemos esmė 
 
 ● Konkurso tikslas: išrinkti geriausią Konkurso dalyvio pasiūlymą, kuris galėtų tapti pagrindu 
konkrečiam esamo pastato rekonstravimo projektui paruošti. 
 
 Tvarus kultūros centras, veiksmingai kuriantis ir puoselėjantis Trakų rajono kultūrinį gyvenimą, 
siekiant kokybiškai tenkinti gyventojų, rajono svečių kultūros poreikius, puoselėti tautines tradicijas ir modernųjį 
meną, formuoti gerą rajono įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje. 
 
 Rekonstruojamą pastatą ir sklypą integruoti į miesto struktūrą, sukurti prielaidas optimaliems 
lankytojų srautams visais metų laikais. Sujungti teritoriją su Totoriškių ežero prieigomis. Sukurti įdomų, 
išskirtinį, darnų siluetą, derantį su istorinio miesto charakteriu. 
 
 Naujų lauko ir vidaus visuomeninių erdvių kūrimas, viešąjį interesą atspindintis pastato 
integravimas į esamą urbanistinį bei socialinį teritorijos audinį. 
 
5. Konkurso dalyviai 

 
 Konkurse dalyvauti užsiregistravo 28 dalyviai ir iki 2018-11-07 16:00 val. (vietos laiku) buvo 
pateikti 4 darbai (darbų eilės numeracija sudaryta pagal darbo pateikimo datą ir laiką): 
 

Eilės Nr. 
ekspozicijoje Konkursinio projekto devizas  

1.  Atvirai 
2.  151515 
3.  TKR002 
4.  Kultūros lūžis 

 
6. Vertinimo komisijos sudėtis, Komisijos pirmininkas, atsakingas sekretorius, konkurso 
koordinatorius, recenzentai, ekspertas 

 
 Konkurso pasiūlymus (konkursinius projektus) vertino ši sudaryta konkurso vertinimo komisija iš 
7 (septynių) narių: 
 
Eilės 
Nr. Vardas, pavardė Atstovaujama organizacija / pareigos 

1.  Povilas Montvila Trakų rajono savivaldybė / Trakų rajono savivaldybės 
vyriausiasis architektas 

2.  Darius Kvedaravičius Trakų rajono savivaldybė / Trakų rajono savivaldybės 
administracijos direktorius 

3.  Saulius Leinartas Trakų rajono savivaldybė / Trakų rajono savivaldybės 
administracijos Architektūros skyriaus vedėjo pavaduotojas 

4.  Mindaugas Pakalnis Lietuvos architektų sąjunga (LAS) / architektas 
5.  Giedrė Filipavičienė Lietuvos architektų sąjunga (LAS) / architektė 
6.  Asta Prikockienė Lietuvos architektų sąjunga (LAS) / architektė 
7.  Gintautas Vieversys Lietuvos architektų sąjunga (LAS) / architektas 

 
 ● Vertinimo komisijos pirmininkas – Mindaugas Pakalnis (Lietuvos architektų sąjunga (LAS) / 
architektas). 
 
 ● Vertinimo komisijos atsakinga sekretorė – Daiva Šereikienė (Lietuvos architektų sąjunga 
(LAS) / LAS administracijos vadovė). 



Trakų kultūros rūmų pastato rekonstravimo architektūrinio projekto atviro projekto konkursas. Konkurso ataskaita 
 

3/8 

 
 ● Konkurso koordinatorius - Andrius Bakšys (Lietuvos architektų sąjunga (LAS) / architektas). 
 
 ● Konkurso recenzentai – Algimantas Neniškis (architektas) ir Paulius Petkus (architektas). 
 
7. Konkurso organizavimo terminai 

 
Eilės 
Nr. Data Konkurso etapas 

1.  2018-09-07 Konkurso paskelbimas 

2.  Nuo 2018-09-07  
iki 2018-11-07 16:00 val. (vietos laiku) Konkurso dalyvių registracija 

3.  Nuo 2018-09-07 iki 2018-11-05 Konkurso Organizatorius gali ne iš esmės pakeisti 
arba papildyti Konkurso sąlygas ir jų priedus 

4.  Nuo 2018-09-07 iki 2018-11-01 Paklausimų dėl Konkurso sąlygų paaiškinimų 
pateikimas 

5.  Nuo 2018-09-11 iki 2018-11-06 Atsakymų dėl Konkurso sąlygų paaiškinimų 
pateikimas 

6.  2018-10-12 11:00-13:00 val. (vietos laiku) Natūrinė esamo Trakų kultūros rūmų ir sklypo 
apžiūra 

7.  Iki 2018-11-07 
16:00 val. (vietos laiku) Konkursinių projektų pateikimas 

8.  Nuo 2018-11-09 15:00 val. (vietos laiku)  
iki 2018-11-30 15:00 val. (vietos laiku) 

Eksponuojami Konkursui pateikti konkursiniai 
projektai 

9.  2018-11-20 17:30 val. (vietos laiku) Viešas aptarimas su visuomene 
10.  2018-11-23 10:00 val. (vietos laiku) Vertinimo komisijos posėdis 

 
8. Konkurso eiga 

 
 Projekto konkursas buvo parengtas pagal architektūrinių konkursų rengimo tvarką, numatytą 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Projekto konkurso organizavimo taisyklėse (patvirtinta Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. D1-671 „Dėl projekto konkurso 
organizavimo taisyklių patvirtinimo“), Lietuvos Respublikos civiliniu kodekse, kituose viešuosius pirkimus 
reglamentuojančiuose teisės aktuose, Lietuvos architektų sąjungos Architektūrinių konkursų nuostatuose 
(patvirtinta Lietuvos architektų sąjungos Tarybos 2014-09-04 d. sprendimu), Lietuvos architektų rūmų 
Laikinuosiuose architektūrinių konkursų organizavimo nuostatuose (patvirtinta Lietuvos architektų rūmų 2018-
04-13 d., Nr. T18/01). 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. 
 
 Skelbimas apie pirkimą 2018-09-07 buvo paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 
sistemoje (https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2018-698236). 
 
 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.  
 
 Konkursui buvo pateikti 4 darbai, savo sudėtimi atitinkantys konkurso sąlygose keliamus 
apimties reikalavimus, kurie 2018-11-09 buvo išeksponuoti Trakų rajono savivaldybės posėdžių salėje 
(adresas: Vytauto g. 33, Trakai (2 aukštas)) ir 2018-11-08 paskelbti Lietuvos architektų sąjungos tinklapyje 
(http://www.architektusajunga.lt/konkursai/traku-kulturos-rumu-konkurso-darbai/). 2018-11-20 vyko konkursui 
pateiktų darbų pristatymas visuomenei, Trakų miesto bendruomei, konkurso dalyviams. Visus darbus 
pakomentavo paskirti recenzentai. 
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9. Vertinimo komisijos posėdis 
 

 Konkurso vertinimo komisijos nariai buvo informuoti apie 2018-11-09 išeksponuotus Trakų 
rajono savivaldybės posėdžių salėje (adresas: Vytauto g. 33, Trakai (2 aukštas)) ir 2018-11-08 paskelbtus 
Lietuvos architektų sąjungos tinklapyje (http://www.architektusajunga.lt/konkursai/traku-kulturos-rumu-
konkurso-darbai/) konkursinius darbus. 
 2018-11-23 Trakų kultūros rūmų šokių salėje (adresas: Vytauto g. 69, Trakai (1 aukštas)) vyko 
(vienas) uždaras vertinimo komisijos posėdis.  
 Posėdyje dalyvavo konkurso vertinimo komisijos nariai, recenzentai, posėdžio sekretorė, 
koordinatorius. Recenzentai konkurso vertinimo komisijos nariams pristatė kiekvieną konkursui pateiktą darbą. 
Vyko vertinimo komisijos diskusija, kurios metu aptartas kiekvienas pateiktas projektas pagal konkurso 
sąlygose pateiktus reikalavimus ir kriterijus. Šiame posėdyje konkurso vertinimo komisija nusprendė vertinti 
visus konkursui pateiktus darbus. 
 Toliau, nedalyvaujant recenzentams, vyko vertinimo komisijos diskusija, kurios metu dar kartą 
aptartas kiekvienas pateiktas projektas. Apie kiekvieną pateiktą konkursui projektą pasisakė kiekvienas 
vertinimo komisijos narys. Šiame posėdyje kiekvienas konkurso vertinimo komisijos narys vertino (reitingavo 
balais nuo 1 iki 10 balų) kiekvieną konkursui pateiktą darbą pagal tris konkurso sąlygų 8.9. punkte išvardintus 
kriterijus: urbanistiniai sprendiniai, architektūriniai sprendiniai, techniniai-ekonominiai sprendiniai, 
pritaikydamas formulę, nurodytą konkurso sąlygų 8.10. punkte. Kiekvieno konkurso vertinimo komisijos nario 
balai buvo susumuoti bendroje suvestinėje lentelėje. Vertinimo komisija sustatė Projektų eilę balų mažėjimo 
tvarka: 
 

Konkursinio projekto vieta 
Projektų eilėje Konkursinio projekto devizas Vidutinis konkursinio projekto 

įvertinimo balas 
Eilės Nr. 

Ekspozici- 
joje 

1 (vieta) TKR 002 7,57 3. 
2 (vieta) 151515 7,11 2. 
3 (vieta) Atvirai 6,03 1. 
4 (vieta) Kultūros lūžis 4,94 4. 

 
 Konkurso sąlygų 8.11. punkte nurodyta, kad „Projektai, kurių galutinis įvertinimo balas bus 6 
arba mažiau – bus atmesti ir toliau vertinimo procedūrose nedalyvaus”). Todėl konkursinis projektas, kurio 
devizas „Kultūros lūžis“ nedalyvaus tolesnėse vertinimo procedūrose.  
 Galutiniai Projekto konkurso rezultatai (po vokų atplėšimo ir kvalifikacijos patikrinimo) bus 
paskelbti CVP IS, Lietuvos architektų sąjungos ir perkančios organizacijos interneto tinklapiuose. Laimėtojai 
bus pakviesti į neskelbiamas derybas. 
 
10. Vertinimo komisijos komentarai apie konkursui pateiktus darbus 

 
Vertinimo komisija uždarame posėdyje  išsakė vertinimus apie visus konkursui pateiktus projektus. 
 
10.1. Konkursinis darbas – „Atvirai” – 3 VIETA PROJEKTŲ EILĖJE 

 
 Urbanistiniai – architektūriniai sprendiniai 
 Urbanistinė-architektūrinė ansamblio koncepcija Senamiesčio aplinkoje: Esamas tūris 
skaidomas į dvi dalis, jį prakertant viešąja erdve, apjungiančia gatvę su pakrante. Palei gatvę formuojami 
fragmentiški tūriai, atkartojantys pagrindinio korpuso stogų formas. Pakrantėje formuojama masyvi prieplauka / 
maudykla. Naujai sukuriamos erdvės kokybė dvejotina, nes sprendiniai yra fragmentiški, neintegralūs. Nors 
planuojama didelė investicija, numatant gausybę mažosios architektūros elementų, rekonstruotas pastatas 
turės tik labai ribotą ryšį su ja (prieplauka / maudykla). Formuojami įėjimai tik prakirtimo zonoje, kuri tebus 
tranzitinė. Ežero pusėje žemės lygyje pastatas neturi nei įėjimų, nei langų, iš esmės funkciškai 
nesprendžiamos esamos problemos. 
 Pastatų architektūriniai sprendiniai 
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 Pastatų architektūrinė kokybė, tūriniai sprendiniai: Pastato esminė idėja, autorių teigimu, 
yra prakirtimo sukuriama viešoji erdvė.  Fizinis šios idėjos įgyvendinimas neatrodo įtikinamai, darbe, vertinimo 
komisijos nuomene, pastebima architektūrinės idėjos stoka. 
 Pastatų komplekso funkciniai sprendiniai: Formuojami du korpusai, apjungti rūsio aukštu. 
 Sprendinių racionalumas: Iš pirmo žvilgsnio koncepcija, išsaugant didžiąją dalį esamo 
pastato, galėtų būti ekonomiška dėl panaudojamų esamų konstrukcijų. Tačiau faktiniai sprendiniai daro dideles 
intervencijas visu pastato perimetru - antžeminiame aukšte ir požemyje. Numatomos intervencijos, 
greičiausiai, bus brangesnės nei statant naują pastatą. Dėl to autorių pasirinktą išsaugomo pastato įvaizdį 
reiktų vertinti kaip meninės raiškos priemonę, o ne ekonominį sprendimą.  
 Galimas vystymo etapiškumas: Projekte nepaaiškintos vystymo etapais galimybės. Nors 
išsaugoma didelė dalis esamo pastato konstrukcijų, intervencijų mąstas per didelis, kad būtų racionalu vystyti 
etapais. 
 
10.2. Konkursinis darbas – „151515” – 2 VIETA PROJEKTŲ EILĖJE 

 
 Urbanistiniai – architektūriniai sprendiniai 
 Urbanistinė-architektūrinė ansamblio koncepcija Senamiesčio aplinkoje: 
Rekonstruojamas pastatas skaidomas į istoriškam užstatymui būdingus tūrius. Stambus tūris maksimaliai 
skaidomas iki tradicinio namo proporcijų tūrių, stambumu išsiskiria vienintelis salės tūris. Gatvės išklotinėje 
rekonstruotas pastatas nuosekliai papildo rytinėje Totoriškių ežero pakrantėje dominuojantį istorinį užstatymą, 
tokiu būdu pertraukdamas aplinkoje dominuojantį sovietmečio laikotarpyje suformuotą užstatymą. Sukuriama 
patraukli jungtis tarp gatvės ir pakrantės. Didelė dalis patalpų maskuojama išnaudojant sklypo peraukštėjimą 
link ežero, formuojamas iš gatvės nepastebimas atskirus tūrius apjungiantis cokolinis aukštas. Apjungtos 
gatvės ir pakrantės erdvės sklandžiai talpins miestiečius švenčių metu, o jaukios neformalios erdvės tarp 
namelių trauks ir pavienius lankytojus. 
 Pastatų architektūriniai sprendiniai 
 Pastatų architektūrinė kokybė, tūriniai sprendiniai: Pastatai kuria istoriniam miestui 
būdingas charakteringas erdves ir medžiagiškumą, tuo pačiu metu ir atspindi dabartinį laikmetį – nėra 
tiesioginės replikos. Architektūrinės detalės šiuolaikiškos ir lakoniškos. 
 Trūkumas – tai, iš esmės, nauja statyba. 
 Pastatų komplekso funkciniai sprendiniai: Nors pastatas gatvės lygyje yra smarkiai 
fragmentuotas, cokoliniame aukšte visos patalpos apjungtos. Kultūros rūmai, biblioteka, kavinė ir šokių studija 
gali būti eksploatuojamos atskirai, turi atskirus įėjimus. 
 Sprendinių racionalumas: Pastatų architektūrinė išraiška kuriama standartinėmis 
neperteklinėmis priemonėmis. Patalpų įrengimas cokoliniame aukšte bei smulkūs tūriai numato papildomas 
išlaidas, tačiau būtent šie sprendiniai projektą daro kontekstualų, jaukų ir patrauklų lankytojui. 
 Neįgaliųjų poreikiams patenkinti reikės įrengti net 8 keltuvus. 
 Galimas vystymo etapiškumas: Kultūros rūmai, biblioteka su kavine ir šokių studija gali būti 
statomi etapais, nors tai praktiškai įgyvendinti būtų nelengva. Tikėtina gerokai didesnė projektinių sprendinių 
įgyvendinimo kaina. 
  
10.3. Konkursinis darbas - „TKR 002” – 1 VIETA PROJEKTŲ EILĖJE 

 
 Urbanistiniai – architektūriniai sprendiniai 
 Urbanistinė-architektūrinė ansamblio koncepcija Senamiesčio aplinkoje: Šio darbo 
architektūrinė koncepcija pagrįsta tvarios rekonstrukcijos idėja. Medžiaga pateikta išsamiai, jaučiasi, kad 
autoriai panagrinėjo konteksto svarbą - pasirinktas kelias išsaugoti kuo daugiau šio pastato charakteringų 
elementų ir ypač išraiškingą stogų linijas bei siluetą. 
 Projekto koncepcijoje apvalytas esamas TKR tūris, nuardant dalį priestatų ir paliekant tik ypač 
išraiškingus komplekso elementus.     
 Naujasis pastatų ir viešųjų erdvių ansamblis dalinamas į 4 dalis: rekonstruojamasis kultūros 
namų korpusas, naujai kuriama viešoji erdvė, centre ir rekonstruojamas bibliotekos korpusas šiaurinėje sklypo 
dalyje, gatvės perimetru statomi nauji mažaaukščiai tūriai – 2 studijos ir Info centras.  
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 Nagrinėjant sklypo planą nauja pastatų užstatymo koncepcija griežta, smarkiai nenutolta nuo 
esamo užstatymo. Įvedamas naujas kompozicinis motyvas – viešoji erdvė, kuri logiškai atverią vizualinę 
properšą tarp gatvės ir ežero, bet savo siaurumu labiau primenantis pasažą nei aikštę, tuo pačiu 
smulkindamas masyvų komplekso užstatymo mastelį.  
 Inovatyvus ir netikėtas autorių pasiūlymas įgilinti paradinę aikštę nuo Vytauto g., sukuria 
netikėtos geometrijos įspūdį bei įdomų pagrindinio įėjimo motyvą.  
 Užstatymo elementų ir esamų pastatų sklypo plane linijos suvestos aiškios, nėra atsitiktinių ir 
padrikų motyvų. Ko trūksta darbe - tai aiškios komplekso jungties su ežeru, su lieptu, su krantine. Lieptas 
projekte atrodo kaip netyčia numestas elementas. Apart įgilintos aikštės motyvo darbe trūksta analogiškai 
stiprių landšafto sprendimų ežero pusėje. Aiškios pėsčiųjų, neįgaliųjų ir dviračių judėjimo schemos. Nors 
autoriai diagramose deklaruoja atveriamą vizualinę ašį link ežero, tačiau genplane pagrindinė aikštė neturi 
stipriai išreikštos traukos nei su dviračių taku, nei su projektuojamu lieptu, nei su pačiu ežero krantu.    
 Nepaaiškinta kokią strategiją autoriai siūlo dėl rekonstruojamo ansamblio sujungimo ir 
integracijos į bendrą miesto susisiekimo sistemą, dviračių takus. 
 Projekte siūloma įrengti tik atžemines automobilių aikšteles ties Gėlių gatve, ir 4 parkavimo 
vietas ties ūkiniu įėjimu. 
 Pastatų architektūriniai sprendiniai 
 Pastatų architektūrinė kokybė, tūriniai sprendiniai: Pagrindinis Trakų kultūros rūmų 
pastatas antžeminėje dalyje sudarytas iš 2 nesijungiančių tūrių. Suprojektuoti tūriai daugiašlaičiai, išlaikomas 
esamo pastato identitetas, rekonstruojamos ir sutvarkomos stogo konstrukcijos. Esamas kontraversiškas 
pastato tūris tarsi konvertuojamas į šiuolaikišką interpretaciją tarp modernumo ir konteksto. Elegantiškomis 
stiklinėmis fasado plokštumomis apjuosiamas pirmo aukšto perimetras sukurią puikią modernią proporciją, 
neignoruoja ežero panoramų ir puikiai dera su laužytais stogų motyvais.  
 Pastatų kompleksas suprojektuotas moderniomis priemonėmis, naudojant raudono molio 
tekstūra „terakota“, stiklą ir medžio elementus - žaliuzes. 
 Pastatų komplekso funkciniai sprendiniai: Pastatai 2 a., du atskiri antžeminiai 
architektūriniai tūriai bei rekonstruojama esama požeminė dalis.  
 Pagrindiniame Trakų kultūros rūmų pastate rekonstruojama esama žiūrovinė salė su scena ir 
personalo patalpomis. Šiaurinėje pastato dalyje naujai formuojamas pagrindinis holas apjuostas stiklu, 
pereinančiu į šokių repeticijų salę, atsuktą į ežerą. Pagrindinis įėjimas į Trakų kultūros rūmus projektuojamas 
nuo aikštės ir Vytauto g., suformuojant aikštės plokštumoje įgilinimą, tarsi atkartojant trapecinio stogo įspaudą. 
Šio pastato planinė struktūra paprasta: pagrindinis įėjimas, holas ir rūbinė šiaurinėje dalyje, salė ir scena 
centrinėje pastato dalyje, bei užkulisiai, grimerinės ir k.t. pietinėje pastato dalyje su atskiru įėjimu. Didžioji dalis 
pagalbinių ir techninių patalpų suplanuotos rūsyje. Taip pat rūsyje suplanuoti visi viešieji tualetai, išskyrus ŽN 
wc, kurie įdomiai integruoti, panaudojant esamo pastato planą.  
 Bibliotekos korpusas suprojektuotas šiaurinėje sklypo dalyje. Tai rekonstruojama likusi 
nenugriauta esamo pastato dalis - stačiakampės formos planas, tūris 2 aukštų, su analogiškai atkartojamu 
trapecijos formos stogu. Pagrindinis įėjimas suplanuotas nuo projektuojamo „pasažo“. 
 Sprendinių racionalumas: Planiniai funkciniai sprendiniai atrodo labai racionalūs ir apgalvoti. 
Bendras architektūrinio pasiūlymo įspūdis – projektas yra geras modernios ir kontekstualios architektūrinės 
koncepcijos pavyzdys, atitinkantis visus rekonstrukcijos kriterijus, jautriai derantis su esamu kontekstu ir stipriai 
išreikšta pagarba esamoms pastato vertybėms. 
 Galimas vystymo etapiškumas: Vystymo etapiškumas galimas 4 statybos etapais: Trakų 
kultūros rūmų pastatas - salė, biblioteka ir viešosios erdvės bei studijos su Info centru.   
 
10.4. Konkursinis darbas - „Kultūros lūžis” – 4 VIETA PROJEKTŲ EILĖJE 

 
 Urbanistiniai – architektūriniai sprendiniai 
 Urbanistinė-architektūrinė ansamblio koncepcija Senamiesčio aplinkoje: Architektūrinis 
kompleksas rekonstruojamas, nugriaunant didžiąją dalį esamo komplekso. Autorių pasiūlymas - esamo 
komplekso architektūrinį rūbą pakeisti į kardinaliai modernų, kontrastuojantį su aplinka. Pažeminant komplekso 
tūrį ir iš esmės perdarant charakteringą tūrio ir stogų siluetą.  
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 Naujasis pastatų ir viešųjų erdvių ansamblis dalinamas į 3 dalis: rekonstruojamasis kultūros 
namų korpusas, naujai kuriama viešoji erdvė centre ir naujai statomas bibliotekos korpusas šiaurinėje sklypo 
dalyje. 
 Sprendžiant iš sklypo plano nauja pastatų užstatymo koncepcija kiek padrika, stokoja aiškių 
erdvinių ryšių su gretimu kontekstu. Neaišku kaip autoriai siūlo spręsti pėsčiųjų srautus sklypo viduje tarp 
projektuojamų architektūrinių elementų. Nors autoriai diagramose deklaruoja atveriamą vizualinę ašį link 
ežero, tačiau genplane pagrindinė aikštė nesiintegruoja nei su taku lygiagrečiai ežero, nei su projektuojamu 
lieptu.    
 Neaišku kokią strategiją autoriai siūlo dėl rekonstruojamo ansamblio sujungimo ir integracijos į 
bendrą miesto susisiekimo sistemą, dviračių takus. 
 Projekte siūloma įrengti 35 vietų požeminį parkingą, bet parkingo planas nepateiktas.  
 Pastatų architektūriniai sprendiniai 
 Pastatų architektūrinė kokybė, tūriniai sprendiniai: Kompleksas sudarytas iš 2 
nesijungiančių tūrių. Suprojektuoti tūriai vienšlaičiai, stiklinėmis fasado plokštumomis orientuoti vienas į kitą, 
tarsi žiūrintys į aikštę (vienas priešais kitą), o ežero vaizdus paliekant nuošalyje. Neaišku, kodėl autoriai 
niekaip nepabandė atverti pastatų vitrinų į ežero panoramą. Plane juntamas netikėtas bibliotekos pastato 
posūkis link ežero, tačiau jis atrodo atsitiktinis ir nekuriantis vizualinio ryšio su ežeru. 
 Pastatų kompleksas suprojektuotas moderniomis priemonėmis, naudojant faktūrinį betoną ir 
stiklą su medžio žaliuzėmis.  
 Tūris, iš esmės, perprojektuotas, nepaliekant jokių užuominų iš esamo architektūrinio identiteto. 
Išnagrinėjus pateiktą projektą, sunkiai suvokiama ar tai yra rekonstrukcija, ar iš esmės naujai statomas 
pastatas. Pateiktuose brėžiniuose yra 1 a., 2 a., tačiau neaišku kas ketinama daryti su esamu rūsio aukštu.  
 Pažymėtina, kad pagal konkurso sąlygas Trakų kultūros rūmų pastato griovimas nenumatomas.  
 Pastatų komplekso funkciniai sprendiniai: Projektas yra 2 a., du atskiri antžeminiai 
architektūriniai tūriai, yra užuominos apie projektuojamą požeminį parkingą, tačiau planas nepateiktas, todėl 
vertinti kas daroma su požemine dalimi neįmanoma.  
 Pagrindiniame Trakų kultūros rūmų pastate projektuojama žiūrovinė salė su scena. Kiek salėje 
talpinama žiūrovų nenurodoma. Pagrindinis įėjimas į Trakų kultūros rūmus projektuojamas nuo aikštės. 
Planinė struktūra šio pastato paprasta - 3 dalys: pagrindinis įėjimas, holas ir rūbinė šiaurinėje dalyje, salė ir 
scena centrinėje pastato dalyje, bei užkulisiai pietinėje pastato dalyje su atskiru įėjimu.  
 Bibliotekos pastatas suprojektuotas šiaurinėje sklypo dalyje, trapecijos formos planas, tūris 2 a.,  
vienšlaičiu stogu. Pagrindinis įėjimas suplanuotas nuo projektuojamos aikštės.  
 Sprendinių racionalumas: Planiniai funkciniai sprendiniai atrodo ganėtinai racionalūs, tačiau 
yra daug tobulintinų vietų. Projekte neaptikta duomenų, kad būtų suprojektuota kavinė. Bendras architektūrinio 
pasiūlymo įspūdis – projektas yra modernus ir nekoreliuojantis su jautriu istorinės teritorijos kontekstu nei 
stilistika, nei medžiagiškumu. Iš pateiktų duomenų panašu, kad iš esamo pastato paliekami tik planinės 
struktūros fragmentai, tačiau tūrinė stilistika naikinama iš esmės. Todėl bendra autorių siūloma tūrinė planinė 
koncepcija atrodo kietoka, neišieškota ir nekontekstuali. 
 Galimas vystymo etapiškumas: Vystymo etapiškumas galimas 3 statybos etapais: Trakų 
kultūros rūmų pastatas, biblioteka ir viešosios erdvės.   
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11. Pagal Lietuvos architektų sąjungos Architektūrinių konkursų nuostatų (patvirtinta Lietuvos 
architektų sąjungos Tarybos 2014-09-04 d. sprendimu) IX skirsnį „Konkurso ataskaita ir rezultatų 
paviešinimas“, konkurso ataskaitą pasirašo: 

 
Eilės 
Nr. Vardas, pavardė Pasirašančiojo pareigos konkurse Parašas 

1. 
 
Povilas Montvila 
 

Vertinimo komisijos narys 
 

2. 
 
Darius Kvedaravičius 
 

Vertinimo komisijos narys 
 

3. 
 
Saulius Leinartas 
 

Vertinimo komisijos narys 
 

4. 
 
Mindaugas Pakalnis 
 

Vertinimo komisijos pirmininkas ir narys 
 

5. 
 
Giedrė Filipavičienė 
 

Vertinimo komisijos narys 
 

6. 
 
Asta Prikockienė 
 

Vertinimo komisijos narys 
 

7. 
 
Gintautas Vieversys 
 

Vertinimo komisijos narys 
 

8. 
 
Andrius Bakšys 
 

Konkurso koordinatorius  
 

 
 
 


