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Eilės 
Nr. Turinys Lapo 

Nr. 
1.  Konkurso objektas 1 
2.  Konkurso organizatorius ir Skelbėjas (Užsakovas) 3 
3.  Konkurso rūšis, tipas, etapiškumas 3 
4.  Konkurso tikslas, sprendžiamos problemos esmė 3 
5.  Konkurso dalyviai 4 

6.  Vertinimo komisijos sudėtis, Komisijos pirmininkas, atsakingas sekretorius, 
konkurso Koordinatorius, recenzentai 4 

7.  Konkurso organizavimo terminai 5 
8.  Konkurso eiga 5 
9.  Vertinimo komisijos posėdis 6 
10.  Vertinimo komisijos komentarai apie Konkursui pateiktus darbus  7 

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 

12 

 
1. Konkurso objektas 

  
 ● Konkurso objektas: Lietuvos banko rekonstruojamų pastatų komplekso Žirmūnų g. 151, 
Vilniuje, architektūrinio projekto sukūrimas. 
 
Pav. 1 Projektuojamo sklypo vieta Vilniaus miesto plane (šaltinis https://www.regia.lt/map/vilniaus_m?lang=0) 

 
 
 ● Žemės sklypas: Teritoriją Žirmūnų gyvenamajame rajone, kurioje yra projektuojamas sklypas, 
iš visų pusių supa intensyvaus eismo miesto gatvės: Kareivių g., Verkių g. ir Žirmūnų g. Projektuojamo sklypo 
plotas – 17465 m². Šiuo metu sklypas ir jame esantys pastatai (pastatas) eksploatuojami. 

Žemės sklypas 
1.  Adresas Vilnius, Žirmūnų g. 151 
2.  Unikalus numeris 0101-0023-0055 
3.  Kadastro numeris 0101/0018:1 



Lietuvos banko pastatų Žirmūnų g. 151, Vilniuje rekonstravimo tarptautinis atviras projekto konkursas. Vertinimo komisijos Konkurso ataskaita 
 

2/12 

4.  Pagrindinė naudojimo paskirtis Kita 
5.  Plotas 1,7465 ha 
6.  Užstatyta teritorija 1,7465 ha 

 
 ● Projektuojamame sklype yra penki pastatai-korpusai, pastatyti 1983-1997 metais (architektas 
Jurijus Koninas, vėliau - architektas Arūnas Eduardas Paslaitis). Pastatus numatoma rekonstruoti (kai kurie 
dalinai arba visai griaunami). 
 
1) Sklype esantis pastatas: Pastatas - Bankas 
P a s t a b a : Pastatas rekonstruojamas, dalinai griaunamas. Jo nugriautų dalių vietoje projektuojamas 
naujas pastatas. 

1.  Adresas Vilnius, Žirmūnų g. 151 
2.  Unikalus numeris 1098-3014-6011 
3.  Pagrindinė naudojimo paskirtis Administracinė 
4.  Pažymėjimas plane 1B2pb 
5.  Statybos pabaigos metai 1983 
6.  Aukštų skaičius 2 
7.  Bendras plotas 5952,53 m² 
8.  Tūris 28354 m³ 
9.  Užstatytas plotas 3807,23 m² 
10.  Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė D 

 
2) Sklype esantis pastatas: Pastatas - Administracinis 
P a s t a b a : Pastatas griaunamas. Jo vietoje projektuojamas naujas pastatas. 

1.  Adresas Vilnius, Žirmūnų g. 151 
2.  Unikalus numeris 1098-3014-6022 
3.  Pagrindinė naudojimo paskirtis Administracinė 
4.  Pažymėjimas plane 2B8pb 
5.  Statybos pabaigos metai 1985 
6.  Rekonstravimo pabaigos metai 2003 
7.  Aukštų skaičius 8 
8.  Bendras plotas 2920,39 m² 
9.  Tūris 13623 m³ 
10.  Užstatytas plotas 775,00 m² 
11.  Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė E 

 
3) Sklype esantis pastatas: Pastatas - Bankas 
P a s t a b a : Pastatas griaunamas. Jo vietoje projektuojamas naujas pastatas. 

1.  Adresas Vilnius, Žirmūnų g. 151 
2.  Unikalus numeris 1098-3014-6033 
3.  Pagrindinė naudojimo paskirtis Administracinė 
4.  Pažymėjimas plane 3B2pb 
5.  Statybos pabaigos metai 1985 
6.  Rekonstravimo pabaigos metai 2003 
7.  Aukštų skaičius 2 
8.  Bendras plotas 1487,99 m² 
9.  Tūris 6782 m³ 
10.  Užstatytas plotas 821,00 m² 
11.  Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė E 
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4) Sklype esantis pastatas: Pastatas – Pagalbinis korpusas 
P a s t a b a : Pastatas rekonstruojamas, dalinai griaunamas. Jo nugriautų dalių vietoje projektuojamas 
naujas pastatas. 

1.  Adresas Vilnius, Žirmūnų g. 151 
2.  Unikalus numeris 1098-3014-6044 
3.  Pagrindinė naudojimo paskirtis Gamybos, pramonės 
4.  Pažymėjimas plane 4G1pb 
5.  Statybos pabaigos metai 1984 
6.  Rekonstravimo pabaigos metai 1997 
7.  Aukštų skaičius 1 
8.  Bendras plotas 329,45 m² 
9.  Tūris 3182 m³ 
10.  Užstatytas plotas 577,15 m² 
11.  Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė F 

 
5) Sklype esantis pastatas: Pastatas – Bankas 
P a s t a b a : Pastatas rekonstruojamas, dalinai griaunamas. Jo nugriautų dalių vietoje projektuojamas 
naujas pastatas. 

1.  Adresas Vilnius, Žirmūnų g. 151 
2.  Unikalus numeris 1098-3014-6077 
3.  Pagrindinė naudojimo paskirtis Administracinė 
4.  Pažymėjimas plane 7B1pb 
5.  Statybos pabaigos metai 1997 
6.  Aukštų skaičius 1 
7.  Bendras plotas 2884,11 m² 
8.  Tūris 16358 m³ 
9.  Užstatytas plotas 2513,37 m² 
10.  Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė E 

 
2. Konkurso organizatorius ir Skelbėjas (Užsakovas) 

 
 ● Konkurso Sąlygų rengėjas, darbų eksponavimo ir vertinimo organizatorius: Lietuvos 
architektų sąjunga (toliau vadinama – Organizatorius). 
 
 ● Konkurso Skelbėjas (Užsakovas) – perkančioji organizacija (skelbėjas): Lietuvos bankas 
(toliau vadinama – Skelbėjas (Užsakovas)). 
 
3. Konkurso rūšis, tipas, etapiškumas 

 
 ● Konkurso rūšis: Atviras (projekto) konkursas. 
 
 ● Konkurso tipas: Projekto konkursas.  
 
 ● Konkurso etapiškumas: Vieno etapo konkursas. 
 
4. Konkurso tikslas, sprendžiamos problemos esmė 

 
 ● Konkurso tikslas: išrinkti geriausią Projektą rekonstruojamų pastatų komplekso Žirmūnų g. 
151, Vilniuje, statybai, Projektinių pasiūlymų ir Techninio projekto sutarties sudarymas. 
 
 Siekdamas mažinti veiklos išlaidas, Lietuvos bankas visų padalinių (iš Vilniaus miesto centro ir 
Kauno miesto) veiklą persikels į sostinės Žirmūnų rajoną, kur ir šiandien dirba dalis banko padalinių, veikia 
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pinigų saugykla bei klientų aptarnavimo kasos. Persikėlimas įvyks po keleto metų, rekonstravus ir pertvarkius 
dabartinį pastatų kompleksą. 
. 
5. Konkurso dalyviai 

 
 Konkurse dalyvauti užsiregistravo 34 dalyviai ir iki 2019-05-06 14:00 val. (vietos laiku) buvo 
pateikti 9 darbai (darbų eilės numeracija sudaryta pagal darbo pateikimo datą ir laiką): 
 

Eilės Nr. 
ekspozicijoje Konkursinio projekto devizas  

1.  Augimas 
2.  Moneta 
3.  Cube 
4.  S+S+S 
5.  Logos 
6.  Vardan tos 
7.  Sūkis 
8.  Šimtas=Šimtas 
9.  V 

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

 
 Konkurso pasiūlymus (konkursinius projektus) vertino ši sudaryta Konkurso Vertinimo komisija 
iš 9 (devynių) narių: 
 
Eilės 
Nr. Vardas, pavardė Atstovaujama organizacija / pareigos 

1.  Jonas Būgas Lietuvos bankas / Organizacijos tarnybos Paslaugų 
administravimo departamento direktorius 

2.  Tomas Kvaraciejus Lietuvos bankas / Organizacijos tarnybos direktorius 
3.  Edita Kazakevičienė Lietuvos bankas / Viešųjų pirkimų skyriaus viršininkė 

4.  Marius Dumbauskas Lietuvos bankas / Lietuvos banko tarnautojų profesinės 
sąjungos pirmininkas 

5.  Gintaras Čaikauskas Lietuvos architektų sąjunga / architektas 
6.  Remigijus Bimba Lietuvos architektų sąjunga / architektas 
7.  Vilma Adomonytė Lietuvos architektų sąjunga / architektė 
8.  Gražina Janulytė Bernotienė Lietuvos architektų sąjunga / architektė 
9.  Mindaugas Pakalnis Lietuvos architektų sąjunga / architektas 

 
 ● Vertinimo komisijos pirmininkas – Jonas Būgas (Lietuvos bankas / Organizacijos tarnybos 
Paslaugų administravimo departamento direktorius). 
 
 ● Vertinimo komisijos atsakinga sekretorė – Edita Kazakevičienė  (Lietuvos bankas / Viešųjų 
pirkimų skyriaus viršininkė). 
 

●  Vertinimo komisijos ekspertė vertinimo procedūrai – Daiva Šereikienė  (Lietuvos architektų 
sąjunga / Lietuvos architektų sąjungos administracijos vadovė). 
 
 ● Konkurso Koordinatorius - Andrius Bakšys (Lietuvos architektų sąjunga / architektas). 
 
 ● Konkurso recenzentai – Darius Linartas (architektas) ir Aleksandras Gvildys (architektas). 
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7. Konkurso organizavimo terminai 
 
Eilės 
Nr. Data Konkurso etapas 

1.  2019-02-07 Konkurso paskelbimas 

2.  Nuo 2019-02-07  
iki 2019-05-06 14:00 val. (vietos laiku) Konkurso dalyvių registracija 

3.  Nuo 2019-02-07 iki 2019-04-17 Konkurso Organizatorius gali ne iš esmės pakeisti 
arba papildyti Konkurso sąlygas ir jų priedus 

4.  Nuo 2019-02-07 iki 2019-04-14 Paklausimų dėl Konkurso sąlygų paaiškinimų 
pateikimas 

5.  Nuo 2019-02-10 iki 2019-04-17 Atsakymų dėl Konkurso sąlygų paaiškinimų 
pateikimas 

6.  Iki 2019-05-06 14:00 val. (vietos laiku) Konkursinių projektų pateikimas 
7.  2019-05-06 Konkurso pasiūlymų plėšimo pirmas posėdis 

8.  2019-05-10 
Konkursiniai projektai paskelbiami Lietuvos 

architektų sąjungos tinklapyje 
www.architektusajunga.lt 

9.  Nuo 2019-05-10 iki 2019-06-14  Eksponuojami Konkursui pateikti konkursiniai 
projektai 

10.  2019-05-24  Konkursinių darbų pristatymas visuomenei 

11.  2019-05-30  Vertinimo komisijos antras posėdis – nugalėtojų 
eilės sudarymas 

12.  2019-06-03  Vertinimo komisijos trečias posėdis – nugalėtojų 
identifikavimas 

13.  2019-06-10  
Konkurso nugalėtojų kvalifikacijos ir pašalinimo 

pagrindų nebuvimo patikrinimas ir Konkurso 
nugalėtojų nustatymas 

14.  2019-06-21  Konkurso rezultatų ir nugalėtojo paskelbimas 
 
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 Skelbėju (Užsakovu) suderinta Konkurso galimybių 
studija, parengtos Konkurso Sąlygos ir jų Priedai, suderintos su Konkurso Skelbėju (Užsakovu) ir Konkurso 
Vertinimo komisijos nariais. 
 
 Skelbimas apie pirkimą 2019-02-07 buvo paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 
sistemoje (https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2019-601212). 
 
 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 9 darbai, savo sudėtimi atitinkantys Konkurso Sąlygose keliamus 
apimties reikalavimus, kurie 2019-05-10 paskelbti Lietuvos architektų sąjungos tinklapyje 
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(http://www.architektusajunga.lt/konkursai/paskelbti-lietuvos-banko-pastatu-konkurso-darbai/) ir 2019-05-10 
buvo išeksponuoti Lietuvos architektų sąjungoje (adresas: Lietuvos architektų sąjunga, Kalvarijų g. 1, LT-
09310 Vilnius (2 aukštas). 2019-05-24 vyko Konkursui pateiktų darbų pristatymas visuomenei, Vilniaus miesto 
bendruomei, Konkurso dalyviams. Visus darbus pakomentavo paskirti recenzentai. 
 
9. Vertinimo komisijos posėdis 

 
 2019-05-06 uždaras Vertinimo komisijos pirmas posėdis, kuriame buvo patikrintas konkursinių 
darbų pateikimo atitikimas Konkurso Sąlygoms (planšetų kiekis ir apimtis, maketai, privalomi vokai ir kt.). 
 Konkurso Vertinimo komisijos nariai buvo informuoti apie 2019-05-10 Lietuvos architektų 
sąjungos tinklapyje (http://www.architektusajunga.lt/konkursai/paskelbti-lietuvos-banko-pastatu-konkurso-
darbai/) paskelbtus ir 2019-05-10 Lietuvos architektų sąjungoje (adresas: Lietuvos architektų sąjunga, 
Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius (2 aukštas) išeksponuotus konkursinius darbus. 
 2019-05-30 uždaras Vertinimo komisijos antras posėdis, kuriame vyko Konkursui pateiktų 
darbų vertinimas, nugalėjusių projektų nustatymas. Šiame 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 aštuonis Konkursui pateiktus darbus, konkursinis projektas 
„Šimtas=Šimtas“ atmestas ir nevertintas, nes neatitinka Vilniaus miesto galiojančio bendrojo plano nuostatų, 
kurių laikymasis yra numatytas Konkurso sąlygose. 
 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 ir vertinimui priimtą darbą pagal tris konkurso sąlygų 8.8. 
punkte išvardintus kriterijus: urbanistiniai sprendiniai, architektūriniai sprendiniai, techniniai-ekonominiai 
sprendiniai, pritaikydamas formulę, nurodytą konkurso sąlygų 8.11. 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) S+S+S 8,42 4. 
2 (vieta) V 7,84 9. 
3 (vieta) Moneta 7,47 2. 
4 (vieta) Logos 6,29 5. 
5 (vieta) Augimas 5,22 1. 
6 (vieta) Vardan tos 4,99 6. 
7 (vieta) Sūkis 4,97 7. 
8 (vieta) Cube 4,60 3. 

Nevertinta Šimtas=Šimtas - 8. 
 
 Konkurso Sąlygų 8.11. papunktyje nurodyta, kad „Projektai, kurių galutinis įvertinimo balas bus 
6 arba mažiau – bus atmesti ir toliau vertinimo procedūrose nedalyvaus”). Todėl konkursiniai projektai 
„Augimas", „Cube", „Sūkis", „Vardan tos" įvertinti, bet atmesti vadovaujantis Konkurso sąlygų 8.11 papunkčiu, 
nes nesurinko 6 balų ir nedalyvavo tolesnėse vertinimo procedūrose. Apie atmetimo priežastis projektų 
autoriai buvo informuoti individualiai.  
 Galutiniai Projekto konkurso rezultatai (po vokų atplėšimo ir kvalifikacijos patikrinimo) bus 
paskelbti CVP IS, Lietuvos architektų sąjungos ir perkančios organizacijos interneto tinklapiuose. Priėmus 
sprendimą įgyvendinti projektą, laimėtojai eilės tvarka (pagal užimtos vietos eiliškumą) bus pakviesti į 
neskelbiamas derybas. 
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10. Vertinimo komisijos komentarai apie Konkursui pateiktus darbus 
 
 Vertinimo komisija parengė vertinimus (atsiliepimus) apie visus Konkursui pateiktus projektus. 
 Konkursui pateiktų darbų apibūdinimams panaudoti Projektų vertinimo posėdyje išsakyti 
komentarai. 
 
10.1. Konkursinis darbas – „S+S+S” – 1 VIETA PROJEKTŲ EILĖJE 

 

 
 
Projektu siūlomo Lietuvos banko būstinės komplekso sukomponavimas, kontrasto principu 

kuriant stambesnio tūrio dominantę, organiškai papildo ir suvaldo supančią urbanistinę struktūrą. Autoriai 
įvertina būsimą aplinkinį užstatymą, dėl to, užtikrinant geresnį pastato matomumą, naująjį pastatą artina prie 
Žirmūnų gatvės. Pastato tūris ir architektūriniai eksterjero sprendiniai ambicingi, šiuolaikiškai ženkliški, 
atspindintys pastato paskirtį ir statusą. Unikalumo pagrindiniam tūriui suteikia išskirtinė atriumo erdvė bei iš 
stiklo ir metalo sumodeliuoti dvigubi fasadai, kuriantys ažūrinį pastato-mechanizmo įvaizdį. Autoriams pavyko 
atskirti automobilių ir pėsčiųjų bei dviračių patekimus į pastatą, uždengus didžiąją dalį automobilių stovėjimo 
aikštelių suformuotas dirbtinis landšaftas, priimtinesnis nei atviros automobilių stovėjimo aikštelės. Antro 
aukšto lygyje įgilintas administracinio pastato tūris kuria vizualinį kubo formos atotrūkį nuo parterio. Toks 
sprendimas suteikia pastatui elegancijos, sukuria dienos šviesos srautą į pirmąjį aukštą. Funkcionali kvadrato 
formos plano schema su centriniu branduoliu. Tokia pastato struktūra užtikrina lanksčias galimybes biurų 
erdvėms formuoti pagal naudotojo poreikius. Numatyti tvarūs bei racionalūs konstrukciniai bei inžineriniai 
sprendimai. Tačiau fasadų, stiklinio stogo konstravimo principai dar daugiau idėjinio lygmens, turėtų būti 
tikslinami tolesnėse projektavimo stadijose. Pateikto projekto sprendiniai profesionalūs, aukštos meninės 
kokybės. Pastato kompozicija bei architektūrinė išraiška turi potencialo tapti išskiriančiu objektu – atpažįstama 
Lietuvos Banko įvaizdžio dalimi. 
  
10.2. Konkursinis darbas – „V” – 2 VIETA PROJEKTŲ EILĖJE 

 

 
 
Būsimasis Lietuvos banko pastatas sprendžiamas kaip integrali, organiška susiklosčiusios 

Vilniaus miesto dalies - Žirmūnų mikrorajono - konteksto dalis. Naujasis sprendinys išryškėja aplinkoje, nors jis 
sukuriamas betarpiškai reaguojant į gretimai vyraujančių erdvių charakterį, pastatų urbanistines kryptis, 
nesudėtingus tūrių sprendimus, proporcijas, masteliškumą, nuosaikią, tačiau elegantišką architektūrinės 
stilistikos raišką. Kuriamas link teritorijos centro augančio silueto įspūdis. Dviejų, skirtingo aukščio pagrindinių 
korpusų tarpusavio kompozicinė jungtis paprastomis priemonėmis suformuoja meninę intrigą. Tarp jų sukurtą 
trapecinę erdvę užpildo terasuotos bendrosios patalpos, skirtos darbuotojų bendravimui ir pan. Šuo metu 
sklype esantis žemasis pastatas paliekamas, sprendžiamas kaip komplekso stilobatas, tokiu būdu po 
numatomos rekonstrukcijos taktiškai integruojamas į vieningą visumą. Dėmesys skirtas stogų (penktojo 
fasado) projektavimui. Sklypo plano sprendiniai pritaikyti prie veikiančios infrastruktūros, stengiantis išvengti 
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atskirai stovinčių pagalbinių pastatėlių, tvorų, kontroliuojant ir aiškiai skirstant į banką atvykstančiojo transporto 
srautus. Kita vertus, išskaidyta komplekso erdvinė kompozicija bei korpusų geometrija komplikuoja, pailgina 
komplekso funkcinius vidaus ryšius, sumažina sprendinio lankstumą bei racionalaus erdvių panaudojimo 
galimybes. 
 
10.3. Konkursinis darbas - „Moneta” – 3 VIETA PROJEKTŲ EILĖJE 

 

 
 

Esamo rekonstruojamo ir naujai statomo pastato apjungimas į vientisą tūrinį objektą yra 
tinkamas sprendimas, susiklosčiusiame urbanistiniame audinyje. Simbolinių sąsajų bei semantikos paieška 
tarp pastato “Monetos” išraiškos ir Lietuvos banko veiklos monetarinės politikos, atsispindėtų  miesto 
žemėlapiuose, kaip kontrastas Žirmūnų mikrorajono  linijiniam užstatymui.  

Konkurso užduotys sklypo zonavimui - įvykdytos, Antžeminės automobilių saugojimo aikštelės 
numatomos tolimiausoje sklypo dalyje, fasadinėje sklypo pusėje – žaliosios poilsio zonos. Deja, apsaugos 
posto, kuris yra labai svarbus komplekso įvaizdžio formavimo elementas, nepavyko įjungti į siūlomą 
monumentalią struktūrą ir tai sumenkina idėjinį komplekso užtaisą. 

Apvalaus objekto plane įvaizdis išlaikomas 1-2 aukštų lygiuose. Kildamas aukštyn tūris 
“ištrupa”, o dinamiškos išraiškos tūrius visu išoriniu perimetru apjungia monotoniška technicistinė tradicinių 
lamelių grafika, kuri rodo pastangas išlaikyti objekto vientisumą ir sumažinti patalpų prikaitinimą, bet tuo pačiu, 
neatsižvelgiama į orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu: lieka neišspęstas aukštuminės dalies vakarinio fasado 
izoliavimo klausimas.  

Aukštuminis administracinis korpusas – pusmėnulio formos plane. Pasiūlymuose 
akcentuojamas atviro plano biurų išplanavimas, sunkiai pritaikomas kabinetinei sistemai dėl didelio patalpų 
gylio. Pagalbinių patalpų išdėstymas ties fasadinėmis atitvaromis nėra racionalus. Be numatytosios terasos 7 
aukšte, autorių pažadas skirti didelį dėmesį stogų architektūrai, pasiūlymuose neatsispindi. 

Funkciniai ryšiai pastate detalizuoti. Evakuacijos iš požeminės autosaugyklos galimai 
neužtikrintos. Pirmo aukšto patalpų grupių orientacija sklypo atžvilgiu nepilnai išnaudota (restoranas šalia 
automobilių saugojimo aikštelės). 

Interjerinuose sprendimuose matome kokybiškų, ilgaamžių medžiagų parinkimą, kuriamas 
kietas, monochromiškas vidaus patalpų įvaizdis. 

Projektas išpildo užsakovo funkcinius poreikius. Kaip ankščiau minėta, naujojo biurų pastato 
struktūra ir sprendimai nepakankamai racionalūs. 
 
10.4. Konkursinis darbas - „Logos” – 4 VIETA PROJEKTŲ EILĖJE 

 

 
 
Labai įdomus banko koncepcijos apibūdinimas: atsakomybė, atvirumas, aktyvumas - tai XXI a. 

bankas. 
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Urbanistiniais (integralumo  ir pagarbos aplinkai) kriterijais  remiantis, kuriama seną ir naują  statinį apjungianti 
urbanistinė modulinė struktūra. Ji tinkamai dera su supančiu užstatymu ir kuria daugiau viešosios erdvės, nei 
pastato konceptą. Tinkamai parinktas aukštingumas ir perimetras. 
Pastato struktūra labai lakoniška iš išorės, tačiau viduje gyva, įtraukianti ir paklūstanti modulinių, apibendrintų 
erdvių konstravimo principams. 
Projekto trūkumu laikytina per didelė centrinio holo per tris aukštus erdvė – ji nėra efektyviai išnaudojama. 
Kartu pastebima, kad kai kurios darbo vietų zonos neturi tinkamo natūralaus apšvietimo. Rekonstruojamo 
pastato ir naujo pastato atskirtis per siaurą plyšį neužtikrina tinkamo šviesos bei psichologinio komforto 
abiejose statinio dalyse. 
Projekto planų brėžiniai turi techninių klaidų (elementų  mastelio klaidos), neišspręsti statinio gaisrinės bei 
eksplotacinės saugos klausimai. 
Bendri techniniai – ekonominiai  sprendiniai yra racionalūs, tik nepakankamai motyvuotas techniškai sudėtingų 
denginio švieslangių įrengimas. 
  
10.5. Konkursinis darbas - „Augimas” – 5 VIETA PROJEKTŲ EILĖJE 

 

 
 
 Autorių pasiūlytas tūris urbanistine prasme pratęsia Žirmūnų rajono pastatų išdėstymo 
urbanistinį ir architektūrinį principą. Projektuojamo pastato orientaciją šiaurės - pietų kryptimi nulėmė šioje 
teritorijoje susiformavęs urbanistinis audinys. Tai pasitarnavo statinio orientacijai - trumpąja kraštine į pietus 
sumažinant kaštus pastato vidaus vėsinimui. Bet atsiranda abejonių dėl jo matomumo užsistatant laisviems 
sklypams link Žirmūnų g. sankryžos. Pagrindinis pastatas numatomas prie gatvės savo tūriu uždengia esamo 
statinio rekonstruojamą dalį, kuri kaip kompleksas su nauju pastatu nėra sprendžiama kaip vieninga visumos 
kompozicija. Pagrindinio pastato tūris lakoniškas, jo ilgis sklaidomas įtraukiant fasado dalį ir pažymint 
pagrindinį įėjimą link viduje numatomo atviro atriumo su reprezentaciniais laiptais ir įstiklintų liftų grupe. Bet ši 
idėja, puikiai atrodanti makete, kelia abejonių kaip tai veiks realizavus pastato fasadus, kada viskas įsistiklins. 
Pastato planinė struktūra yra koridorinė, administracinės paskirties pastatų su kabinetais sistema, kuri sukuria 
labai ilgus vidinius ryšius, riboja patalpų perplanavimo variantus. Dėl ilgų koridorių, tokio pobūdžio planinėje 
erdvėje sunku įsivaizduoti atviras darbo vietų ir poilsio zonas. Sklypo planavimas kelia abejonių dėl pagrindinio 
pastato apsupimo dideliu lankytojų parkingu. Paminėtas parkas-meno objektas, kuris randasi požeminio 
parkingo lygyje, nekompensuos žalios erdvės stokos aplink statinius. 
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10.6. Konkursinis darbas - „Vardan tos” – 6 VIETA PROJEKTŲ EILĖJE 
 

 
  
Konkursiniame pasiūlyme sukurtas lakoniškas akcentinis tūris, organiškai tęsiantis Žirmūnų 

aplinkos urbanistines ir architektūrines savybes. Jis talpinamas šalia esančios žemutinės dalies, kurią 
numatoma rekonstruoti pagal pateiktą programą. Sukurtas naujasis kompleksas susideda iš kelių gana 
skirtingos raiškos tūrių, jie nėra sprendžiami kaip integrali, vieninga kompozicinė visuma. Priešais pastatus 
numatyta didelė atvira automobilių stovėjimo aikštelė bei požeminė saugykla. Pagrindinio pastato, išreiškiančio 
būsimojo Lietuvos banko idėją, plastinė stilistikos raiška individualizuota, dėmesys skirtas fasadų 
sprendiniams, detalėms, tačiau pasiektas meninis rezultatas yra gana pretenzingas. Šį įspūdį dar labiau 
susitiprina pabrėžtinai lenkta parapeto linija. Didžiojo korpuso planų vidinė struktūra yra aiški, tačiau kietoka. 
Pateikta griežtai linijinė funkcijos administracinės paskirties pastato tipologija apriboja darbo erdvių formavimo 
universalumą, o atsiradus poreikiui - atvirų, žmonių bendravimui ir poilsiui skirtų erdvių išdėstymą, diktuoja 
labai ilgus vidinius ryšius, apriboja galimo perplanavimo versijas. Įdomus išgaubto paviršiaus atviros terasos 
viršutiniame aukšte pasiūlymas, tačiau abejotinos jos eksploatacijos galimybės atšiaurioms klimato sąlygoms. 
 
10.7. Konkursinis darbas - „Sūkis” – 7 VIETA PROJEKTŲ EILĖJE 

 

 
 
Lietuvos banko pastatas organiškai integruojasi į Žirmūnų mikrorajono kontekstą. Naujo pastato 

ir rekonstruojamos dalies komponavimas turi aiškią koncepciją, jame aiškiai panaudoti Žirmūnų užstatymo 
principai. Apjungti urbanistinio konteksto aktualūs aspektai, vizualinai ir pėsčiųjų ryšiai, kompzicinės ašys, 
infrastruktūra. Bendra rekonstruojamo ir pagrintinio pastato kompozicija kontekstuali ir sprendžiama kaip 
vieninga visumos kompozicija. Pagrindinio pastato tūris skaidomas į tris horizontalius elementaus, 
reaguojančius į rekonstruojamo pastato bei aplink esančių pastatų kryptis. Sprendimas žaismingas, bet 
nesuteikiantis solidumo banko būstinei, fasadų apdaila labiau primenanti administracinės paskirties pastatą. 
Logiškas ir tinkantis administracinės paskirties bei bankams vidaus išplanavimas. Planinė struktūra su vidiniu 
atriumu yra komunikabili tarp atskirų aukšto zonų, yra mobili tiek kabinetiniam planavimui, tiek atviroms darbo 
vietoms ir poilsio zonoms. Tik parodytuose planuose, veikiant persuktiems fasadams reikėjo išvengti 
netaisyklingos patalpų geometrijos. Sklype pastatas atitrauktas nuo gatvės ir toje dalyje numatytas lankytojų 
parkingas, kas akivaizdžiai užgožia pastato prezentacinį įspūdį. 

 
 
 
 
 



Lietuvos banko pastatų Žirmūnų g. 151, Vilniuje rekonstravimo tarptautinis atviras projekto konkursas. Vertinimo komisijos Konkurso ataskaita 
 

11/12 

10.8. Konkursinis darbas - „Cube” – 8 VIETA PROJEKTŲ EILĖJE 
 

 
  
Autorių pasirinktas su aplinka kontrastuojantis tūrinis pastato sprendimas - stambaus kubo 

forma - banko paskirties pastatui priimtinas kaip monumentali dominantė smulkesnėje aplinkoje. Tačiau tūrio 
smulkinimas, svarbiausio kampo nutrupinimas, kuriuo kaip ir siekiama labiau susieti pastatą su sklypu ir jame 
išsidėsčiusias smulkesniais objektais, mažina formos paveikumą, daro pastato architektūrinę išraišką 
artimesne biudžetinei gyvenamajai statybai. Tuo būdu pastatas praranda ženkliškumą – svarbų tokios 
funkcijos pastato architektūrinio sprendimo komponentą. Pastato centre numatytas vidinis kiemas suponuoja 
erdvės trūkumą pirmajame aukšte. Biurų erdvių perdangos gylis kiek siaurokas, norint turėti efektyviai veikiantį 
atviros erdvės tipo išplanavimą. Pastato planinė struktūra labiau tinkama kabinetiniam išplanavimui, kurio 
siekiama atsisakyti modernesniuose  biuruose. Nepakankamai efektyvūs darbuotojų evakuacijos sprendimai, 
abejotinas liftų ir sanitarinių mazgų išdėstymas. Tuo būdu, nors pastato tūrinis sprendimas priimtinas 
urbanistiniu aspektu, pastato architektūrinė išraiška ir funkcinis sprendimas turi akivaizdžių trūkumų. 
 
10.9. Konkursinis darbas - „Šimtas=Šimtas” – NEVERTINTA 

 

 
 

Konkursinis darbas nevertintas, kaip neatitinkantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos 
bendrojo plano iki 2015 metų sprendinių bei Konkurso Sąlygų. 
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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. 
 
Jonas Būgas 
 

Vertinimo komisijos pirmininkas ir narys  

2. 
 
Tomas Kvaraciejus 
 

Vertinimo komisijos narys  

3. 
 
Edita Kazakevičienė 
 

Vertinimo komisijos narys  

4. 
 
Marius Dumbauskas 
 

Vertinimo komisijos narys  

5. 
 
Gintaras Čaikauskas 
 

Vertinimo komisijos narys  

6. 
 
Remigijus Bimba 
 

Vertinimo komisijos narys  

7. 
 
Vilma Adomonytė 
 

Vertinimo komisijos narys  

8. 
 
Gražina Janulytė 
Bernotienė 

Vertinimo komisijos narys  

9. 
 
Mindaugas Pakalis 
 

Vertinimo komisijos narys  

10. 
 
Andrius Bakšys 
 

Koordinatorius   

 
 
 


