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1. Konkurso objektas 

  
 ● Konkurso objektas: Administracinio pastato sklype Lvovo g. 21A, Vilniuje,  konkursinio 
architektūrinio projekto parengimas. 
 
Pav. 1 Projektuojamo sklypo vieta Vilniaus miesto plane  
(šaltinis: https://www.regia.lt/map/vilniaus_m?lang=0) 

 
 
 ● Žemės sklypas: Teritorija Šnipiškių rajone, kurioje yra projektuojamas sklypas, yra šalia 
intensyvaus eismo miesto gatvių -  Konstitucijos pr., Kalvarijų g., Lvovo g. Projektuojamą sklypą iš pietinės 
pusės riboja Lvovo g. ir J. Jablonskio skveras, iš vakarų pusės – L. Kačinskio g., iš šiaurinės pusės – 
verslo/prekybos pasažas „Ibrahim“, iš rytinės pusės – Lietuvos teismo ekspertizės centro pastatas ir vieno 
aukšto su mansarda XIX am. pab. namas - nekilnojamojo kultūros paveldo objektas. 
  Projektuojamas sklypas yra strategiškai patogioje vietoje jau susiformavusiame verslo centrų 
kvartale. Sklypo plotas – 32,93 a.  
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Žemės sklypas 
1.  Adresas Vilnius, Lvovo g. 21A 
2.  Unikalus numeris 4400-1024-1844 
3.  Kadastro numeris 0101/0032:555 
4.  Pagrindinė naudojimo paskirtis Kita 
5.  Žemės sklypo naudojimo būdas Komercinės paskirties objektų teritorijos 
6.  Plotas 0,3293 ha 
7.  Užstatyta teritorija 0,3293 ha 

 
 ● Projektuojamame sklype yra trys pastatai: 
1. Automatinė telefono stotis – esamas veikiantis pastatas negriaunamas, nekeičiamas, lieka sklype su 
visomis jame esančiomis funkcijomis. Pastatą galima įtraukti (inkorporuoti) į projektuojamą administracinį 
pastatą; 
2. Modulinė transformatorinė - esamas veikiantis pastatas negriaunamas, nekeičiamas, lieka sklype su 
visomis jame esančiomis funkcijomis. Pastatą galima įtraukti (inkorporuoti) į projektuojamą administracinį 
pastatą; 
3. Konkursinio pastato kontūras – esamas monolitinis kontūras (atraminė siena). Požeminiame lygyje / 
lygiuose konkursinis darbas (pastatas) pritaikomas esamų pamatų kontūrui. 
 
1. Sklype esantis pastatas: Pastatas – Automatinė telefono stotis 
P a s t a b a : Pastatas negriaunamas, nekeičiamas, lieka sklype su visomis jame esančiomis funkcijomis. 
Pastatą galima įtraukti (inkorporuoti) į projektuojamą administracinį pastatą. 

1.  Adresas Vilnius, Lvovo g. 21A 
2.  Unikalus numeris 4400-0736-9366 
3.  Pagrindinė naudojimo paskirtis Kita 
4.  Pažymėjimas plane 11H1/p 
5.  Statybos pabaigos metai 2009 
6.  Aukštų skaičius 1 
7.  Bendras plotas 524,05 m² 
8.  Tūris 2403 m³ 
9.  Užstatytas plotas 332,00 m² 

 
2. Sklype esantis pastatas: Pastatas – Modulinė transformatorinė 
P a s t a b a : Pastatas negriaunamas, nekeičiamas, lieka sklype su visomis jame esančiomis funkcijomis. 
Pastatą galima įtraukti (inkorporuoti) į projektuojamą administracinį pastatą. 

1.  Adresas Vilnius, Lvovo g. 21A 
 
3. Sklype esantis pastatas: Pastatas – Konkursinio pastato kontūras (atraminė siena) 
P a s t a b a : Požeminiame lygyje / lygiuose konkursinis darbas (pastatas) pritaikomas esamų pamatų 
kontūrui. 

1.  Adresas Vilnius, Lvovo g. 21A 
 
2. Konkurso Organizatorius ir Skelbėjas (Užsakovas) 

 
 ● Konkurso Sąlygų rengėjas, darbų eksponavimo ir vertinimo Organizatorius: Lietuvos 
architektų sąjunga (toliau vadinama – Organizatorius) 
 
 ● Konkurso Skelbėjas (Užsakovas): UAB „Verslo investicijos“ (UAB „Eika“ įmonių grupės 
narys) (toliau vadinama – Skelbėjas (Užsakovas)). 
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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, išrenkant ir apdovanojant pirmos, antros ir trečios 
vietos nugalėtojus. Su pirmosios vietos laimėtoju Skelbėjas (Užsakovas) derėsis dėl projekto parengimo 
sutarties. 
 
 ● Išnagrinėti sklypo užstatymo galimybes, sukurti geriausią architektūrinį-urbanistinį sprendimą, 
tinkantį projektuojamame sklype ir atitinkantį projektinei teritorijai bei sklypui galiojančius reglamentus, 
planuojamą programą bei kokybiškos architektūros principus. 
 
 ● Suprojektuoti pastatą, derantį prie esamos urbanistinės aplinkos mastelio, sukuriant jungtis 
su esama visuomeninių erdvių sistema ir užtikrinant jų vizualinį sąryšingumą su esamais nekilnojamojo 
kultūros paveldo objektais (Vilniaus senamiesčiu), išsaugant miestui ir visuomenei svarbius vizualinius-
erdvinius rakursus. 
 
5. Konkurso dalyviai 

 
 Konkurse dalyvauti užsiregistravo 31 dalyvis ir iki 2019-07-22 15:00 val. (vietos laiku) buvo 
pateikta 17 darbų (darbų eilės numeracija sudaryta pagal darbo pateikimo datą ir laiką): 
 

Eilės Nr. 
ekspozicijoje Konkursinio projekto devizas  

1.  170101 
2.  135721 
3.  XX7777 
4.  212121 
5.  275275 
6.  222111 
7.  000737 
8.  241730 
9.  294181 
10.  363452 
11.  190721 
12.  100001 
13.  011001 
14.  893167 
15.  227799 
16.  111213 
17.  192422 
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6. Vertinimo komisijos sudėtis, komisijos pirmininkas, atsakingas sekretorius, Konkurso 
Koordinatorius, recenzentai 

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

1.  Domas Dargis UAB „Verslo investicijos“ / UAB „Eika“ Generalinis direktorius 
2.  Robertas Grigalis UAB „Verslo investicijos“ / UAB „Eika“ Projektų valdymo direktorius 
3.  Linas Naujokaitis UAB „Verslo investicijos“ / architektas 
4.  Mindaugas Pakalnis Lietuvos architektų sąjunga / architektas 
5.  Saulius Pamerneckis Lietuvos architektų sąjunga / architektas 
6.  Saulius Motieka Lietuvos architektų sąjunga / architektas 
7.  Gintautas Natkevičius Lietuvos architektų sąjunga / architektas 

 
 ● Vertinimo komisijos pirmininkas – Mindaugas Pakalnis (Lietuvos architektų sąjunga / 
architektas). 
 
 ● Vertinimo komisijos atsakinga sekretorė – Daiva Šereikienė (Lietuvos architektų sąjunga / 
Lietuvos architektų sąjungos administracijos vadovė). 
 
 ● Konkurso Koordinatorius - Andrius Bakšys (Lietuvos architektų sąjunga / architektas). 
 
 ● Konkurso recenzentai – Ignas Lukauskas (architektas) ir Kazimieras Reimeris 
(architektas). 
 
7. Konkurso organizavimo terminai 

 
Eilės 
Nr. Data Konkurso etapas 

1.  2019-06-03 Konkurso paskelbimas 

2.  Nuo 2019-06-03 
iki konkursinių projektų pateikimo termino Konkurso dalyvių registracija 

3.  Nuo 2019-06-03 
iki 2019-06-24 

Galimi Konkurso Sąlygų ir jų Priedų neesminiai 
pakeitimai ir papildymai 

4.  Nuo 2019-06-03 
iki 2019-06-24 

Konkurso dalyvių paklausimų dėl Konkurso Sąlygų 
paaiškinimų pateikimas 

5.  Nuo 2019-06-10 
iki 2019-07-01 

Atsakymų dėl Konkurso Sąlygų paaiškinimų 
pateikimas 

6.  Nuo 2019-06-03 
iki 2019-07-22 Konkursinių projektų rengimas 

7.  Iki 2019-07-22 
15:00 val. (vietos laiku) Konkursinių projektų pateikimas 

8.  
Nuo 2019-07-23 

15:00 val. (vietos laiku) 
iki 2019-07-31 

15:00 val. (vietos laiku) 

Eksponuojami Konkursui pateikti konkursiniai 
projektai 

9.  2019-07-29 Konkurso Vertinimo komisijos posėdis 

10.  Nuo 2019-07-29 
iki 2019-07-31 Konkurso rezultatų ir nugalėtojo paskelbimas 

11.  Nuo 2019-07-31 Prizinių vietų nelaimėjusių darbų atsiėmimas 
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10:00 val. (vietos laiku) 
iki 2019-08-07 

15:00 val. (vietos laiku) 
12.  Iki 2019-09-02 Išmokami piniginiai prizai laimėtojams 

 
8. Konkurso eiga 

 
 Projekto konkursas buvo parengtas pagal architektūros konkursų rengimo tvarką, numatytą 
Lietuvos architektų sąjungos Architektūros konkursų organizavimo nuostatuose (patvirtinta Lietuvos architektų 
sąjungos Tarybos 2019-02-20 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, išeities duomenų analizės studija, parengtos 
Konkurso Sąlygos ir jų Priedai, suderintos su Konkurso Skelbėju (Užsakovu) ir Konkurso Vertinimo komisijos 
nariais. 
 
 Skelbimas apie Konkursą 2019-06-03 buvo paskelbtas Lietuvos architektų sąjungos tinklapyje 
(http://www.architektusajunga.lt/konkursai/las-konkursai/administracinis-pastatas-lvovo-g-21a-vilniuje-atviras-
projekto-konkursas/). 
 
 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 pateikta 17 darbų, savo sudėtimi atitinkantys Konkurso Sąlygose keliamus 
apimties reikalavimus, kurie 2019-07-23 paskelbti Lietuvos architektų sąjungos tinklapyje 
(http://www.architektusajunga.lt/konkursai/las-konkursai/administracinis-pastatas-lvovo-g-21a-vilniuje-atviras-
projekto-konkursas/) ir 2019-07-23 buvo išeksponuoti Lietuvos architektų sąjungoje (adresas: Lietuvos 
architektų sąjunga, Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius (2 aukštas). Konkursui pateiktų darbų pristatymas 
visuomenei, Vilniaus miesto bendruomei, Konkurso dalyviams nebuvo rengiamas – su Konkursui pateiktais 
darbais buvo galima susipažinti Lietuvos architektų sąjungos tinklapyje bei ekspozicijoje Lietuvos architektų 
sąjungos patalpose. 
 
9. Vertinimo komisijos posėdis 

 
 Konkurso Vertinimo komisijos nariai buvo informuoti apie 2019-07-23 Lietuvos architektų 
sąjungos tinklapyje (http://www.architektusajunga.lt/konkursai/administracinio-pastato-lvovo-g-21a-konkurso-
darbai/) paskelbtus ir 2019-07-23 Lietuvos architektų sąjungoje (adresas: Lietuvos architektų sąjunga, 
Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius (2 aukštas) išeksponuotus konkursinius darbus. 
 2019-07-29 Lietuvos architektų sąjungoje (adresas: Lietuvos architektų sąjunga, Kalvarijų g. 1, 
LT-09310 Vilnius (2 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, dalyvaujant recenzentams, vyko Vertinimo komisijos diskusija, kurios metu dar kartą 
aptartas kiekvienas pateiktas projektas. Apie kiekvieną Konkursui pateiktą projektą pasisakė kiekvienas 
Vertinimo komisijos narys. Šiame posėdyje kiekvienas Konkurso Vertinimo komisijos narys vertino (reitingavo 
balais nuo 1 iki 17 balų) kiekvieną Konkursui pateiktą darbą pagal tris Konkurso Sąlygose išvardintus kriterijus: 
kultūros vertybių išsaugojimo kriterijai, urbanistiniai ir architektūriniai kriterijai, techno-ekonominiai kriterijai, 
pagal vertinimo tvarką, nurodytą Konkurso Sąlygų 54.3. punkte. Kiekvieno Konkurso Vertinimo komisijos nario 
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balai buvo susumuoti bendroje suvestinėje lentelėje. Vertinimo komisija sustatė projektų eilę balų mažėjimo 
tvarka: 
 

Konkursinio projekto vieta 
projektų eilėje Konkursinio projekto devizas Eilės Nr. Ekspozici- 

joje 
1 (vieta) 212121 4 
2 (vieta) 222111 6 
3 (vieta) XX7777 3 
4 (vieta) 135721 2 
5 (vieta) 190721 11 
6 (vieta) 294181 9 
7 (vieta) 170101 1 
8 (vieta) 893167 14 
9 (vieta) 111213 16 
10 (vieta) 275275 5 
11 (vieta) 363452 10 
12 (vieta) 227799 15 
13 (vieta) 011001 13 
14 (vieta) 100001 12 
15 (vieta) 192422 17 
16 (vieta) 241730 8 
17 (vieta) 000737 7 

 
 Vertinimo komisija pateiktus konkursinius projektus vertino atsižvelgiant į tai ar jie atitiko 
Konkurso šiose Sąlygose nustatytus reikalavimus ir tikslus.  
 Galutiniai Projekto Konkurso rezultatai (po vokų atplėšimo ir kvalifikacijos patikrinimo) buvo 
paskelbti Lietuvos architektų sąjungos tinklapyje (http://www.architektusajunga.lt/category/konkursai/). Su 
pirmosios vietos laimėtoju Konkurso Skelbėjas (Užsakovas) derasi dėl projekto įgyvendinimo sutarties 
sudarymo (projektinių pasiūlymų, techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų 
pirkimo); nepavykus susitarti, dėl to bus deramasi su Konkurso antros ir trečios prizinių vietų laimėtojais. 
 
10. Vertinimo komisijos komentarai apie Konkursui pateiktus darbus 

 
 Vertinimo komisija 2019-07-29 vykusiame uždarame posėdyje išsakė vertinimus apie visus 
Konkursui pateiktus projektus. 
 Konkursui pateiktų darbų apibūdinimams panaudota Konkurso Vertinimo komisijos komentarai 
ir Konkurso recenzentų pateiktos recenzijos. 
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10.1. Konkursinis darbas – „212121” – 1 VIETA PROJEKTŲ EILĖJE 
 

 
 
1.    Kultūros vertybių išsaugojimo kriterijai: 
1.1. Tolimose miesto panoramose galima matyti projektuojamo pastato sąryšingumą su esamais nekilnojamo 
kultūros paveldo objektais. Išsaugomi miestui ir visuomenei svarbūs vizualiniai rakursai. 
1.2. Pastato paprastumas ir neišs ̌aukiančios formos ne disonuoja, o papildo dešiniojo upe ̇s kranto urbanistinės 
kalvos kompoziciją. Pastatas kontekstualus ir dera su esamu užstatymu. 
1.3. Pateiktame darbe yra kompleksinis požiūris į paveldą. 
 
2.   Urbanistiniai ir architektūriniai kriterijai: 
2.1. Pastato tūris, žvelgiant nuo kairiojo upės kranto, skaidomas į dvi dalis siekiant pabrėžti statinio 
liaunumą/vertikalumą, kuris savo gabaritais nedisonuotų su esamais pastatais pirmajame ir antrajame 
dešiniojo upės kranto kvartalo planuose. Aukščiausioji pastato dalis savo aukščiu konkuruoja su savivaldybės 
pastatu, nes yra vienodo aukštingumo. Šioje panoraminėje vietoje nėra nuoseklaus žemėjimo. Apatinė pastato 
dalis nereaguoja į aplinkinius žemesnius tūrius. 
2.2. Pastatas atitinka darnaus vystymosi principą. 
2.3. Galima teigti, jog suprojektuotas administracinis pastatas yra aukštos statybinės ir kuriamos aplinkos 
kokybės, naudojami ilgaamžiai architektūriniai sprendimai. 
2.4. Pastatas inovatyvus ir šiuolaikiškas. Siu ̄lomi tvarios, energetiškai taupios, draugiškos aplinkai 
architektūros ir inžinierijos sprendiniai. 
2.5. Projektuojamo pastato aplinka pritaikyta visiems visuomenės nariams, taikomi universalaus dizaino 
principai užtikrinant žmonių ir dviračių srautų judėjimą. 
2.6. Pastatas pasižymi aiškia ir vientisa architektūrine, urbanistine idėja. 
2.7. Kuriama funkcionali vidinė pastato struktūra. Administracines patalpas lengvai galima sudalinti į du arba 
keturis vienetus. Pastatas neturi stilobatinės dalies, tik dvi aukštumines dalis ir atskirai stovintį ir neintegruotą į 
pastato fasadus antžeminį parkingą (kurio maža dalis gali būti paversta naudingu plotu). Numatytas tik vienas 
eksploatuojamo stogo lygis viršutiniame pastato aukšte, žemesnėje dalyje. 
2.8. Projektas estetiškas. Projektuojamo pastato fasadų forma, grafika ir spalvinis sprendimas subtiliai 
neišryškina dar vienos dominantės, bet sukuria individualų sprendima ̨ -spalviškai siekia neutralumo. 
 
3.  Techno-ekonominiai kriterijai: 
3.1. Įvertinus pastato formą, fasadinius sprendimus ir planinę struktūrą galima daryti prielaidą, jog projektas 
pakankamai racionalus ir realizuojamas. 
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10.2. Konkursinis darbas – „222111” – 2 VIETA PROJEKTŲ EILĖJE 
 

 
 
1.    Kultūros vertybių išsaugojimo kriterijai: 
1.1. Tolimose miesto panoramose galima matyti pastato sąryšingumą su esamais nekilnojamo kultūros 
paveldo objektais. Išsaugomi miestui ir visuomenei svarbūs vizualiniai rakursai. 
1.2. Galima teigti, jog naujas pastatas kontekstualus ir dera su esamu aplinkiniu užstatymu. Prisitaiko prie jo ir 
nedisonuoja. Šalia esančių pastatų tūriuose dominuoja lenktos, plastiškos formos. Projekte šis plastiškumas 
interpretuojamas ir pritaikomas išgaubiant pastatą priešinga kryptimi – į vidų. 
1.3. Pateiktame darbe yra kompleksinis požiūris į paveldą. 
 
2.   Urbanistiniai ir architektūriniai kriterijai: 
2.1. Sklype siūloma dviejų atskirų tūrių kompozicija, nekuriama aukštuminės dalies su stilobatu vizija, kuri 
numatyta konkurso programoje. Dviejų tūrių atskyrimas leidžia suformuoti žmonių judėjimo ašį, atsiranda 
jungtis su šalia esančiu parku ir gretimybėmis. Pastatas  savo žemesniu tūriu nereaguoja į aplinkinį užstatymą, 
tačiau sukuria vizualinę ir tranzitinę ašį. Tinkamai akcentuotas pagrindinis įėjimas. 
2.2. Pastatas atitinka darnaus vystymosi principui. 
2.3. Projektas demonstruoja aukštą statybos ir kuriamos aplinkos kokybę, yra ergonomiškas ir ilgaamžis. 
Kuriama nauja aukštos kokybės vieša erdvė miestiečiams. 
2.4. Projektuojamas pastatas inovatyvus savo architektūrinių, urbanistinių sprendimų panaudojimu. 
2.5. Projektuojamo pastato aplinka pritaikyta visiems visuomenės nariams, tačiau  mažai detalizuotas pirmo 
aukšto amfiteatro pritaikymas universalaus dizaino principams. 
2.6. Vientisa ir stipriai išreikšta architektūrinė pastato idėja. Pastatas ženkliškas, gerai įsimenamas. 
2.7. Kuriama funkcionali pastato struktūra. Komerciniai vienetai gali būti skirstomi korpusais į du skirtingus 
(arba keturis). Dviračių saugykla ir persirengimo kambariai numatyti rūsio aukšte. Pastatas neturi aukštos 
stilobatinės dalies. Neprojektuojamas antžeminis parkingas, visas parkavimas numatytas rūsio aukštuose. 
Nėra numatyta viršutinė terasa, tarpiniuose aukštuose projektuojami balkonai. 
2.8. Pastatas estetiškas. Jo estetika šiuolaikiška, santūri ir minimalistiška. 
 
3.  Techno-ekonominiai kriterijai: 
3.1. Pastatas nėra sudėtingų geometrinių formų, abu korpusai yra vienodos planinės struktūros- tipiniai. 
Galimas projekto etapiškumas. Brangiausia dalis – apželdinta amfiteatrinė pakyla ant pirmo aukšto stogo. 
Nestandartinė (su keltuvais) parkavimo sistema požeminėje dalyje. 
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10.3. Konkursinis darbas – „XX7777” – 3 VIETA PROJEKTŲ EILĖJE 
 

 
 
1.    Kultūros vertybių išsaugojimo kriterijai: 
1.1. Tolimose miesto panoramose projektuojamas pastatas suvokiamas kaip vientisas tūris darniai įsiliejantis į 
architektūrinės kalvos siluetą. Pastatas dera su esamai nekilnojamo kultūros paveldo objektais. 
1.2. Savo tūrine išraiška pastatas nepakankamai kontekstualus, galėtų daugiau reaguoti į aplinkinių žemesnių 
pastatų tūrius. Architektūrinės išraiškos prasme toks objektas eklektiškame kontekste galėtų būti realizuotas. 
1.3. Pateiktame darbe yra kompleksinis požiūris į paveldą. 
 
2.   Urbanistiniai ir architektūriniai kriterijai: 
2.1. Projekto autoriai neskaido stambaus pastato tūrio, tik imituoja jo skaidymą į du siaurus tūrius santvariniais 
fasado elementais, tačiau pats pastatas suvokiamas kaip vienas didelis tūris turintis dvi dideles lygias 
plokštumas šonuose. Žemesnė pastato dalis nepakankamai žymi architektūrinės kalvos pabaigą artimose 
miesto perspektyvose. 
2.2. Projekte galima rasti darnaus vystymosi principui būdingų užuominų. 
2.3. Kuriama aukštos kokybės gerbūvio aplinka gatvės lygyje - pratęsiama parko želdinių idėja. Projektą 
galima pavadinti ekonomišku dėl standartinės administraciniams pastatams būdingos fasadinės sistemos, 
paprastos formos ir planinės struktūros. 
2.4. Pastatas nepasižymi inovatymumu, nėra numatytas naujų technologijų ar ypatingų medžiagų 
panaudojimas. Tipiniams administraciniams pastatams būdinga fasadinė sistema su estetiniu konstruktyvu ant 
viršaus. 
2.5. Projektuojamo pastato aplinka pritaikyta visiems visuomenės nariams, taikomi universalaus dizaino 
principai užtikrinant žmonių ir dviračių srautų judėjimą. Projektuojamas pastatas laisvai prieinamas 
visuomenei. 
2.6. Galima teigti, jog projektas pasižymi vientisa architektūrine idėja. Ji aiškiai pateikta ir matoma žvelgiant į 
suprojektuotą pastatą. 
2.7. Pastato planinė struktūra racionali, tipinė. Būdinga daugumai administracinių pastatų, kai liftų/laiptinių 
blokas numatytas pastato centre, o visas naudingas plotas išdėstomas aplink šį branduolį. Pastatas neturi 
stilobatinės dalies ir ant jos nenumatytas apželdintas stogas. Numatytas tik eksploatuojamas stogas viršutinėje 
dalyje. Nėra numatytos rampos automobilių patekimui į požeminį parkingą, tik keltuvai automobiliams. 
2.8. Pastato estetika nėra išskirtinė ir šiuolaikiška. Pastatas statiškas, simetriškas ir monotoniškas. 
 
3.  Techno-ekonominiai kriterijai: 
3.1. Suprojektuotas racionalus pastatas, jo paprasta planinė ir tūrinė struktūra, nesudėtingas fasadinės 
sistemos sprendimas leidžia daryti prielaidą, jog pasiektas optimalus projektavimo ir projekto realizavimo 
santykis. 
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10.4. Konkursinis darbas – „135721” – 4 VIETA PROJEKTŲ EILĖJE 
 

 
 
1.    Kultūros vertybių išsaugojimo kriterijai: 
1.1. Žvelgiant į visuomenei svarbius vizualinius-erdvinius rakursus projektuojamas pastatas suvokiamas kaip 
vientisas aiškus objektas arba kaip du lakoniški tūriai. Artimose panoramose pastato aukštingumas ir forma 
gerai pabrėžia architektūrinės kalvos pabaigą - nužemėjimą. Geras aukščio santykis su šalia esančiu 
savivaldybės pastatu. Žemesnis projektuojamo pastato tūris tinkamai reaguoja į perspektyvinio „Ibrahim“ 
pasažo siluetą. 
1.2. Esamam aplinkiniui užstatymui būdingos nuožulnios stogų, aptakios tūrių/fasadų formos. Šis projektas 
savo tūriu ir forma prisitaiko prie esamų aukštybinių administracinių pastatų, tačiau išsiskiria savo unikalia 
architektūrine išraiška, lakoniškumu, minimalistine estetika. 
1.3. Pateiktame darbe yra kompleksinis požiūris į paveldą. 
 
2.   Urbanistiniai ir architektūriniai kriterijai: 
2.1. Pagrindinis darbo privalumas stambaus urbanistinio tūrio suskaidymas į du mažesnius tūrius, kuriuos 
žemesnėje dalyje jungia stilobatinė dalis. Stilobatinė dalis projektuojama teismo ekspertizės centro pastato 
ašyje. Akcentuojamas pagrindinio įėjimo kampas – užapvalintas fasadas. Pastato forma pasižymi 
minimalistine urbanistine vizualine tarša. Žvelgiant nuo Konstitucijos prospekto pusės pagrįstai akcentuojamas 
pastato vertikalumas – geras pastato proporcijų santykis. 
2.2. Projekto autoriai siekia atitikti darnaus vystymosi principui. 
2.3. Kuriama aukšto lygio aplinkos kokybė. Galima teigti, jog suprojektuotas pastatas savo planine ir erdvine 
struktūra yra ekonomiškas ir ilgaamžis. 
2.4. Pastatas pasižymi inovatyviam objektui būdingomis savybėmis, tai naujų technologijų naudojimas 
fasaduose ir tinkamų architektūrinių/urbanistinių sprendimų taikymas. 
2.5. Projekte taikomi universalaus dizaino principai, numatyti žmonių ir dviračių srautai, užtikrintas 
prieinamumas. 
2.6. Projektas pasižymi vientisa architektūrine/dizaino idėja. Sukurtas pastato įvaizdis ir logotipas įtikina. 
2.7. Pastato vidinė struktūra funkcionali, atitinka programą. Pastato dalinimas į du tūrius sukuria aiškų planinės 
struktūros atskyrimą į du komercinius vienetus. Puikiai į pastato vidinę struktūrą integruotas antžeminis 
parkavimas. Abejonių kelia pagrindinio liftų/laiptinės bloko vieta – priglausta prie fasado. 
2.8. Pastatas pasižymi minimalistine ir lakoniška estetika. Savo forma ir medžiagiškumu sukuria elegantiško 
objekto Vilniaus mieste įvaizdį. Fasado vertikalus sudalinimas galbūt per tankus. 
 
3.  Techno-ekonominiai kriterijai: 
3.1. Pastatas suprojektuotas pagal užduotą programą ir jos tikslus. Nenukrypta nuo užduoties, tai racionalus 
nesudėtingų tūrių ir fasado sprendimų derinys. Racionalūs architektūriniai sprendimai sąlygoja priimtiną 
realizavimo kainą. 
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10.5. Konkursinis darbas – „190721” – 5 VIETA PROJEKTŲ EILĖJE 
 

 
 
1.    Kultūros vertybių išsaugojimo kriterijai: 
1.1. Projektuojamas pastatas darniai susiriša su esamais nekilnojamojo kultūrinio paveldo objektais. 
1.2. Įvertinant visą dešiniojo kranto kiek eklektišką užstatymą, galima konstatuoti kad dera su aplinkiniu 
užstatymu. 
1.3. Kompleksinis požiūris į paveldą yra. 
 
2.   Urbanistiniai ir architektūriniai kriterijai: 
2.1. Pastatas gerai integruojasi esamoje urbanistinėje aplinkoje. 
2.2. Yra užuominos į atitikimo darnaus vystymo principams. 
2.3. Statybos kuriama aukščiausios klasės aplinkos kokybė, tiek vizualinė, tiek materialinė. 
2.4. Pastatas turi potencialo eksponuoti naujas technologijas,  urbanistinius architektūrinius sprendinius. 
2.5. Aplinka atrodo sutvarkyta. 
2.6. Aiški, vientisa,  architektūrinė idėja. 
2.7. Pastatas suprojektuotas funkcionaliai nepatogus.  Nepatogūs liftų holai. Neekonomiškas santykis tarp 
administracinių patalpų ploto ir pastato ploto bruto tipiniuose aukštuose. Neįmanomas normalus biuru 
planavimas. 
2.8. Pastato estetika pilnai atitinką aukščiausius keliamus reikalavimus tokio lygio pastatui statomoj tokioje 
prestižinėje vietoje. 
 
3.  Techno-ekonominiai kriterijai: 
3.1. Įvertinus pastato struktūrą ir formą, bei neracionalų aukšto plotą, prognozuotina kad pastato realizacija 
bus brangi. 
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10.6. Konkursinis darbas – „294181” – 6 VIETA PROJEKTŲ EILĖJE 
 

 
 
1.    Kultūros vertybių išsaugojimo kriterijai: 
1.1. Projektuojamas pastatas darniai susiriša su esamais nekilnojamojo kultūrinio paveldo objektais. Tolimose 
miesto panoramose projektuojamas pastatas suvokiamas kaip vientisas tūris darniai įsiliejantis į 
architektūrinės kalvos siluetą. Išsaugomi miestui ir visuomenei svarbūs vizualiniai rakursai. 
1.2. Įvertinant visą dešiniojo kranto kiek eklektišką užstatymą, galima konstatuoti, kad pastatas dera su 
aplinkiniu užstatymu. Pastato forma bendrame kontekste išlaiko minimalistišką estetiką ir švarumą. 
1.3. Kompleksinis požiūris į paveldą yra.  
 
2.   Urbanistiniai ir architektūriniai kriterijai: 
2.1. Pastatas gerai integruojasi esamoje urbanistinėje aplinkoje. Vientisa stačiakampio tūrio forma pabrėžta 
simetriškai nukirstais kampais. Apatinis kampas formuoja viešą erdvę ir žymi pagrindinį įėjimą, o viršutinis 
pabrėžia urbanistinės kalvos siluetą. Pastatas neturi stilobatinės dalies. Antžeminė automobilių stovėjimo 
aikštelė projektuojama šalia pastato ir yra neintegruota į pastato struktūrą. 
2.2. Pastatas atitinka darnaus vystymosi principui. 
2.3. Pastatas ergonomiškas ir ilgaamžis. Kuriama aukščiausios klasės statybos ir aplinkos kokybė, tiek 
vizualinė, tiek materialinė. 
2.4. Pastatas turi potencialo eksponuoti naujas technologijas, urbanistinius architektūrinius sprendinius. 
2.5. Projektuojamo pastato aplinka pritaikyta visiems visuomenės nariams, taikomi universalaus dizaino 
principai užtikrinant žmonių ir dviračių srautų judėjimą. 
2.6. Aiški ir vientisa architektūrinė idėja. 
2.7. Suprojektuotas funkcionalus pastatas, tačiau nenumatyta galimybė dalį antžeminio parkingo paversti 
naudingu komerciniu plotu. 
2.8. Pastato estetika pilnai atitinką aukščiausius keliamus reikalavimus tokio lygio pastatui statomam tokioje 
prestižinėje vietoje. Minimalistinė, šiuolaikiška estetika. 
 
3.  Techno-ekonominiai kriterijai: 
3.1. Įvertinus pastato struktūrą ir formą, prognozuotina kad pastato realizacija nebus labai brangi ir sudėtinga. 
Pastatas suprojektuotas remiantis racionalios statybos ir eksploatacijos principais. 
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10.7. Konkursinis darbas – „170101” – 7 VIETA PROJEKTŲ EILĖJE 
 

 
 
1.    Kultūros vertybių išsaugojimo kriterijai: 
1.1. Projektuojamo pastato vizualinis sąryšingumas su Vilniaus senamiesčiu žvelgiant į visuomenei svarbius 
vizualinius-erdvinius rakursus kelia abejonių. Žvelgiant į pastatą iš miesto panoramų dėl smulkiai 
nutrupėjusios struktūros ir fasado margumo sunku suvokti objekto tūrį. Kaip netinkamas tokios nutrupėjusios 
struktūros pavyzdys yra už LAS rūmų esantis daugiabutis gyvenamas namas. 
1.2. Pateiktas projektas kontekstualus vertinant dešiniojo kranto kiek eklektišką užstatymą. Projektas esamų 
pastatų grupėje siekia dominuoti ir būti „alfa“ pastatu, todėl pastatas daugiau išsiskiria savo aukštingumu ir 
tūrio struktūra iš esamo konteksto nei prisitaiko prie aplinkinio užstatymo. 
1.3 Kompleksinis požiūris į paveldą yra. 
 
2.   Urbanistiniai ir architektūriniai kriterijai: 
2.1. Genplano sprendimuose pastato forma prisitaiko prie esamo aplinkinio užstatymo. Blokuojasi prie teismo 
ekspertizės centro pastato, kurdamas vientisą darinį. Apatinė pastato dalis tinkamai reaguoja į gretimų pastatų 
aukštingumą, tačiau viršutinė dalis sunkiai suvokiama kaip vientisas tūris miesto panoramose. 
2.2 Darbas atitinka darnaus vystymosi principui. Daug dėmesio skiriama šiam aspektui. Daugiausia stogų 
apželdinime. 
2.3. Projekte numatyta aukšta statybos ir kuriamos aplinkos kokybė. Pasirinktos ilgaamžės apdailos 
medžiagos, tačiau žvelgiant į projektą kompleksiškai trūksta ekonomiškumo kriterijaus. 
2.4. Pastatas inovatyvus, šiuolaikiškas architektūrinių, urbanistinių sprendimų panaudojimas. Terasų, 
paželdinto stogo sprendimai, pastato tūrio sprendimai. 
2.5. Projektuojamo pastato aplinka pritaikyta visiems visuomenės nariams. Užtikrintas geras projektuojamo 
objekto prieinamumas, tiesioginis patekimas. 
2.6. Aiški, vientisa ir gerai pateikta architektūrinė idėja. 
2.7. Suprojektuotas funkcionalus pastatas. Funkcionalumas atitinka programos tikslus. Abejonių kelia tik 
viršutiniuose pastato aukštuose neracionaliai išnaudotas naudingas plotas. Siaura darbo erdvė vienoje pastato 
pusėje. 
2.8. Projektas estetiškas. Pastato estetika primena Amerikos didmiesčių aukštybiniams pastatams būdingus 
stilistinius bruožus. 
 
3.  Techno-ekonominiai kriterijai: 
3.1. Autoriams nepavyko išvengti sudėtingų formų, išsikišimų, konsolių, balkonų. Tai lemia didesnę pastato 
realizacijos kainą, sudėtingą terasų ir apželdintų stogų priežiūrą. Taip pat atsižvelgiant į klimatines sąlygas 
nuolatinę augalų priežiūrą. Pastato terasų plotas viršijamas. 
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10.8. Konkursinis darbas – „893167” – 8 VIETA PROJEKTŲ EILĖJE 
 

 
 
1.    Kultūros vertybių išsaugojimo kriterijai: 
1.1. Projektuojamas pastatas darniai susiriša su esamais nekilnojamojo kultūrinio paveldo objektais. 
1.2. Įvertinant visą dešiniojo kranto kiek eklektišką užstatymą, galima konstatuoti, kad pastatas dera su 
aplinkiniu užstatymu. 
1.3. Kompleksinis požiūris į paveldą yra.  
 
2.   Urbanistiniai ir architektūriniai kriterijai: 
2.1. Pastatas įsilieja į esamą urbanistinę aplinką. 
2.2. Atitinka darnaus vystymo principams. 
2.3. Statybos kuriama aukščiausios klasės aplinkos kokybė, tiek vizualinė, tiek materialinė. 
2.4. Pastatas turi potencialo eksponuoti naujas technologijas. 
2.5. Aplinka atrodo sutvarkyta. 
2.6. Aiški, vientisa, mažai inovatyvi  architektūrinė idėja. 
2.7. Pastatas suprojektuotas funkcionalus, racionalus. 
2.8. Pastato estetika pilnai atitinka aukščiausius keliamus reikalavimus tokio lygio pastatui, statomam tokioje 
prestižinėje vietoje. 
 
3.  Techno-ekonominiai kriterijai: 
3.1. Pastatas galėtų būti racionaliai ekonomiškas. 
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10.9. Konkursinis darbas – „111213” – 9 VIETA PROJEKTŲ EILĖJE 
 

 
 
1.    Kultūros vertybių išsaugojimo kriterijai: 
1.1. Projektuojamas pastatas darniai susiriša su esamais nekilnojamojo kultūrinio paveldo objektais. 
1.2. Įvertinant visą dešiniojo kranto kiek eklektišką užstatymą, galima konstatuoti, kad dera su aplinkiniu 
užstatymu. 
1.3. Kompleksinis požiūris į paveldą yra.  
 
2.   Urbanistiniai ir architektūriniai kriterijai: 
2.1. Pastatas gerai integruojasi esamoje urbanistinėje aplinkoje. 
2.2. Yra užuominos į atitikimą darnaus vystymo principams. 
2.3. Statybos kuriama aukščiausios klasės aplinkos kokybė, tiek vizualinė, tiek materialinė. 
2.4. Pastatas turi potencialo eksponuoti naujas technologijas, bei urbanistinius architektūrinius sprendinius. 
2.5. Aplinka atrodo sutvarkyta. 
2.6 Aiški, vientisa, inovatyvi bei kiek pretenzinga architektūrinė idėja. 
2.7. Pastatas suprojektuotas funkcionalus, tačiau  sudėtingos pastato struktūros ir formos. 
2.8. Pastato estetika pilnai atitinka aukščiausius keliamus reikalavimus tokio lygio pastatui, statomo tokioje 
prestižinėje vietoje. 
 
3.  Techno-ekonominiai kriterijai: 
3.1. Įvertinus pastato ambicingą, sudėtingą struktūrą ir formą, prognozuotina, kad pastato realizacija bus labai 
brangi ir sudėtinga. 
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10.10. Konkursinis darbas – „275275” – 10 VIETA PROJEKTŲ EILĖJE 
 

 
 
1.    Kultūros vertybių išsaugojimo kriterijai: 
1.1. Miesto panoramose galima matyti pastato sąryšingumą su esamais nekilnojamo kultūros paveldo 
objektais. Išsaugomi miestui ir visuomenei svarbūs vizualiniai rakursai. 
1.2. Pastatas nuosekliai papildo teritorijoje vyraujančio silueto liniją, žemėjančią link istorinio senamiesčio. 
Tolimosiose panoramose matoma, jog objektas savo aukščiu, architektūros raiška, darniai įsilieja į aukštybinių 
pastatų kompleksą, nesukeldamas papildomos vizualinės disharmonijos. 
1.3. Pateiktame darbe yra kompleksinis požiūris į paveldą. 
 
2.   Urbanistiniai ir architektūriniai kriterijai: 
2.1. Stilobatinė pastato dalis reaguoja tik į registrų centro pastatą, tačiau neturi tinkamo ryšio su rytuose 
esančiu pastato tūriu. Urbanistinis integralumas dalinis, tik aukštuminėje dalyje, antžeminiame lygyje trūksta 
ryšio su aplinkiniu užstatymu. 
2.2. Yra užuominos į atitikimą darnaus vystymo principams. 
2.3. Pastatas ergonomiškas ir ilgaamžiškas, tačiau kuriamos aplinkos (gretimybių) kokybė kelia abejonių. 
2.4. Projektuojant pastatą nebuvo panaudotos naujos technologijos, medžiagos, architektūriniai urbanistiniai 
sprendimai. Statinys yra tipinis administracinis pastatas. 
2.5. Projektuojamo pastato aplinka pritaikyta visiems visuomenės nariams, taikomi universalaus dizaino 
principai užtikrinant žmonių ir dviračių srautų judėjimą. 
2.6. Projektas pasižymi vientisa ir aiškiai išreikšta architektūrine idėja. 
2.7. Kuriama funkcionali vidinė pastato struktūra. Tačiau nenumatyta galimybė dalį antžeminio parkingo 
panaudoti administracinėms patalpoms įrengti. Viršutinėje dalyje nenumatyta terasa ir rūkomasis. Dviračių 
saugykla projektuota atskirai stovinti lauke po stogu. Pasirinkta kavinės vieta ir jos orientacija kelia abejonių. 
2.8. Projektuojamas racionalus, monumentalus L formos pastatas, kurio estetika nėra išskirtinė ir šiuolaikiška. 
 
3.  Techno-ekonominiai kriterijai: 
3.1. Suprojektuotas pastatas nesudėtingos konfigūracijos ir vidinės planinės struktūros. Antžeminis parkingas 
numatytas šalia pastato, nėra integruotas į pastatą. Sprendiniai ekonomiški ir racionalūs. 
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10.11. Konkursinis darbas – „363452” – 11 VIETA PROJEKTŲ EILĖJE 
 

 
 
1.    Kultūros vertybių išsaugojimo kriterijai: 
1.1. Projektuojamas pastatas darniai susiriša su esamais nekilnojamojo kultūrinio paveldo objektais. 
1.2. Įvertinant visą dešiniojo kranto kiek eklektišką užstatymą, galima konstatuoti, kad dera su aplinkiniu 
užstatymu. 
1.3. Kompleksinis požiūris į paveldą yra. 
 
2.   Urbanistiniai ir architektūriniai kriterijai: 
2.1. Pastatas integruojasi esamoje urbanistinėje aplinkoje. 
2.2. Yra užuominos į atitikimo darnaus vystymo principams. 
2.3. Statybos kuriama aplinkos kokybė, tiek vizualinė, tiek materialinė neįtikina esamoje prestižinėje vietoje. 
2.4. Pastatas neeksponuoja naujų technologijų bei urbanistinių architektūrinių sprendinių. 
2.5. Aplinka atrodo sutvarkyta. 
2.6. Neaiški, neartikuliuota, architektūrinė idėja. 
2.7. Pastatas suprojektuotas funkcionaliai nepatogus. Nepatogūs per maži liftų holai. Klaidus patekimas į juos. 
2.8. Pastato estetika kelia abejonių įvertinus keliamus reikalavimus tokio lygio pastatui statomam tokioje 
prestižinėje vietoje. 
 
3.  Techno-ekonominiai kriterijai: 
3.1. Įvertinus pastato struktūrą ir formą, prognozuotina, kad pastato realizacija nebūtų labai brangi. 
 
10.12. Konkursinis darbas – „227799” – 12 VIETA PROJEKTŲ EILĖJE 

 

 
 
1.    Kultūros vertybių išsaugojimo kriterijai: 
1.1. Projektuojamas pastatas kontraversiškai susiriša su esamais nekilnojamojo kultūrinio paveldo objektais. 
1.2. Net įvertinant visą dešiniojo kranto kiek eklektišką užstatymą, galima konstatuoti, kad sąmoningai 
kontrastuoja su aplinkiniu užstatymu. 
1.3. Kompleksinis požiūris į paveldą nenustatytas. 
 
2.   Urbanistiniai ir architektūriniai kriterijai: 
2.1. Pastatas konkuruoja su esama urbanistine aplinka, bando savo masyvia, tamsia forma dominuoti. 
2.2. Yra atitikimo darnaus vystymo principams užuominos. 
2.3. Statybos kuriama aplinkos kokybė, tiek vizualinė, tiek materialinė abejotina. 
2.4. Pastatas su pretenzija į inovatyvumą ir avangardą. Tačiau pasirinktos medžiagos neįtikina, kad yra skirtos 
tokio lygio ir tokioje vietoje statomam pastatui. Pretenzingas architektūrinis sprendinys. Nesiderinta, siekta 
kontrastuoti su aplinka. Urbanistiškai neįtikina tūrio masyvumas Lvovo g. ašyje šioje vietoje, įvertinant 
kontekstą. 
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2.5. Aplinka atrodo sutvarkyta atgrąsiai. 
2.6. Aiški, mažai inovatyvi ir pretenzinga architektūrinė idėja. 
2.7. Kelia abejonių tipinio ofisų aukšto planavimo galimybės ir funkcionalumas.  Kelia abejonių fasado 
konstrukcijų atitikimas projektavimo užduočiai. 
2.8. Pastato estetika per brutali, labiau tinkama pramoninio kvartalo konversijai, nei miesto centrui. 
 
3.  Techno-ekonominiai kriterijai: 
3.1. Pastatas galėtų būti racionaliai ekonomiškas. 
 
10.13. Konkursinis darbas – „011001” – 13 VIETA PROJEKTŲ EILĖJE 

 

 
 
1.    Kultūros vertybių išsaugojimo kriterijai: 
1.1. Projektuojamas pastatas darniai susiriša su esamais nekilnojamojo kultūrinio paveldo objektais. 
1.2. Įvertinant visą dešiniojo kranto kiek eklektišką užstatymą, galima konstatuoti, kad pastatas dera su 
aplinkiniu užstatymu. 
1.3. Kompleksinis požiūris į paveldą yra.  
 
2.   Urbanistiniai ir architektūriniai kriterijai: 
2.1. Pastatas įsilieja į esamą urbanistinę aplinką. 
2.2. Atitinka darnaus vystymo principams. 
2.3. Statybos kuriama aukščiausios klasės aplinkos kokybė, tiek vizualinė, tiek materialinė. 
2.4. Pastatas turi potencialo eksponuoti naujas technologijas. 
2.5. Aplinka atrodo sutvarkyta. 
2.6. Aiški, vientisa, mažai inovatyvi architektūrinė idėja. 
2.7. Pastatas suprojektuotas funkcionalus, racionalus. 
2.8. Pastato estetika galėtų atitikti aukščiausius keliamus reikalavimus tokio lygio pastatui statomoje tokioje 
prestižinėje vietoje (pateikus geresnes vizualizacijas). 
 
3.  Techno-ekonominiai kriterijai: 
3.1. Pastatas galėtų būti racionaliai ekonomiškas. 
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10.14. Konkursinis darbas – „100001” – 14 VIETA PROJEKTŲ EILĖJE 
 

 
 
1.    Kultūros vertybių išsaugojimo kriterijai: 
1.1. Projektuojamas pastatas darniai susiriša su esamais nekilnojamojo kultūrinio paveldo objektais. 
1.2. Įvertinant visą dešiniojo kranto kiek eklektišką užstatymą, galima konstatuoti, kad dera su aplinkiniu 
užstatymu. 
1.3. Kompleksinis požiūris į paveldą yra.  
 
2.   Urbanistiniai ir architektūriniai kriterijai: 
2.1. Pastatas gerai integruojasi esamoje urbanistinėje aplinkoje, 
2.2. Yra užuominos į atitikimą darnaus vystymo principams. 
2.3. Statybos kuriama aukščiausios klasės aplinkos kokybė, tiek vizualinė, tiek materialinė. 
2.4. Pastatas turi potencialo eksponuoti naujas technologijas,  urbanistinius architektūrinius sprendinius. 
2.5. Aplinka atrodo sutvarkyta. 
2.6. Aiški, vientisa,  architektūrinė idėja, kelia klausimų korpusų vizualinis pasvyrimo kampas, trūksta aiškesnio 
ir išraiškingesnio pasirinkto posvyrio pagrindimo. 
2.7. Pastatas suprojektuotas funkcionalus, tačiau dėl skaidymo į dviejų korpusų lygiaverčius tūrius,  ofisų 
plotas aukšte yra apribotas. 
2.8. Pastato estetika pilnai atitinką aukščiausius keliamus reikalavimus tokio lygio pastatui statomam tokioje 
prestižinėje vietoje. 
 
3.  Techno-ekonominiai kriterijai: 
3.1. Įvertinus pastato ambicingą struktūrą ir formą, prognozuotina, kad pastato realizacija bus brangi ir 
sudėtinga. 
 
10.15. Konkursinis darbas – „192422” – 15 VIETA PROJEKTŲ EILĖJE 

 

 
 
1.    Kultūros vertybių išsaugojimo kriterijai: 
1.1. Projektuojamas pastatas fasadų skaidymais bandomas susirišti su esamais nekilnojamojo kultūrinio 
paveldo objektais. 
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1.2. Įvertinant visą dešiniojo kranto kiek eklektišką užstatymą, galima konstatuoti, kad vizualiai neiškrenta iš 
konteksto. 
1.3. Kompleksinis požiūris į paveldą yra. 
 
2.   Urbanistiniai ir architektūriniai kriterijai: 
2.1. Pastatas susilieja su esama urbanistine aplinka. 
2.2. Aiškiai išreikšto atitikimo darnaus vystymo principams nenustatyta. 
2.3. Statybos kuriama aplinkos kokybė neatitinka esamos prestižinės Vilniaus miesto centro vietos 
reikalavimų. 
2.4. Pastatas be charakterio,  be užuominų į inovatyvumą, be ambicijos. Pasirinktos medžiagos neįtikina, kad 
yra skirtos tokio lygio ir tokioje vietoje statomam pastatui. Architektūrinė idėja padrika, eklektiška. Urbanistiškai  
tūris neišraiškingas. 
2.5. Aplinka vizualizacijose aptvarkyta, projektiniuose sprendiniuose aiškiai neišreikšta. 
2.6. Mažai inovatyvi ir eklektiška architektūrinė idėja. 
2.7. Pastatas suprojektuotas funkcionalios struktūros, tačiau rasta klaidų. Nėra patekimų iš parkingo į liftus. 
Nenumatyti evakuaciniai išėjimai į lauką iš kai kurių evakuacinių laiptinių. Įėjimo grupės tambūras akivaizdžiai 
per mažas planuojamiems žmonių srautams. 
2.8. Pastato estetika neišraiškinga. 
 
3.  Techno-ekonominiai kriterijai: 
3.1. Pastatas galėtų būti racionaliai ekonomiškas. 
 
10.16. Konkursinis darbas – „241730” – 16 VIETA PROJEKTŲ EILĖJE 

 

 
 
1.    Kultūros vertybių išsaugojimo kriterijai: 
1.1. Projektuojamas pastatas darniai susiriša su esamais nekilnojamojo kultūrinio paveldo objektais. 
Išsaugomi miestui ir visuomenei svarbūs vizualiniai-erdviniai rakursai. 
1.2. Įvertinant visą dešiniojo kranto kiek eklektišką užstatymą, galima konstatuoti, kad pastatas su savo 
unikalia architektūrine stilistika ir medžiagiškumu daugiau išsiskiria nei dera su aplinkiniu užstatymu. 
1.3. Pateiktame darbe yra kompleksinis požiūris į paveldą. 
 
2.   Urbanistiniai ir architektūriniai kriterijai: 
2.1. Pastatas integruojasi esamoje urbanistinėje aplinkoje. Pagrindinis pastato tūris skaidomas į du skirtingą 
architektūrinę išraišką turinčius vertikalius tūrius. Žemesnis tūris rytinėje dalyje monotoniškas - lygi didelė 
plokštuma. Stilobatinėje dalyje pastatas neturi ryšio su esama urbanistine aplinka. 
2.2. Yra užuominos į atitikimo darnaus vystymo principams. 
2.3. Statybos kuriama aplinkos kokybė, tiek vizualinė, tiek materialinė neįtikina esamoje prestižinėje vietoje. 
2.4. Suprojektuotas pastatas nepasižymi inovatyvumu, nėra taikomos naujos technologijos, medžiagos ar 
architektūriniai, urbanistiniai sprendimai. 
2.5. Projektuojamo pastato aplinka pritaikyta visiems visuomenės nariams, taikomi universalaus dizaino 
principai užtikrinant žmonių ir dviračių srautų judėjimą. 
2.6. Pastato architektūrinė idėja nėra aiški, galima numanyti, jog tai du vertikalūs tūriai/ stačiakampiai, kurie 
skiriasi savo fasadų išraiška arba struktūra. 
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2.7. Kuriama funkcionali vidinė planinė struktūra. Įtarimų kelia numatyta dviguba evakuacinė laiptinė, o ne dvi 
atskiros evakuacinės laiptinės. Viršutinėje pastato dalyje nenumatyta terasa ant stogo ir rūkomasis. Dviračių 
saugykla numatyta šalia pastato. 
2.8. Pastato estetika nėra šiuolaikiška, galima sakyti atitinkanti daugumos administracinių pastatų stilistiką.  
Neaiški, neartikuliuota, architektūrinė idėja. 
 
3.  Techno-ekonominiai kriterijai: 
3.1. Suprojektuotas pastatas racionalus, paprastos stačiakampės formos su nesudėtingais fasadais ir dviejų 
lygių antžeminiu parkingu, todėl jo projektavimo ir realizavimo kaina turėtų būti optimali. 
 
10.17. Konkursinis darbas – „000737” – 17 VIETA PROJEKTŲ EILĖJE 

 

 
 
1.    Kultūros vertybių išsaugojimo kriterijai: 
1.1. Miesto panoramose galima matyti pastato sąryšingumą su esamais nekilnojamo kultūros paveldo 
objektais. Žvelgiant į pastatą dėl smulkiai nutrupėjusios struktūros viršutinėje dalyje ir fasado margumo sunku 
suvokti objekto tūrį, tačiau nepaisant to išsaugomi miestui ir visuomenei svarbūs vizualiniai rakursai. 
1.2. Pateiktas projektas kontekstualus vertinant dešiniojo kranto kiek eklektišką užstatymą. Projektas esamų 
pastatų grupėje siekia dominuoti, savo aukštingumu konkuruoja su savivaldybės pastatu, išsiskiria savo 
aukštingumu ir tūrio struktūra iš esamo konteksto, savo tūriu neprisitaiko prie aplinkinio žemesnio užstatymo. 
1.3. Pateiktame darbe yra kompleksinis požiūris į paveldą. 
 
2.   Urbanistiniai ir architektūriniai kriterijai: 
2.1. Pastatas urbanistinėje struktūroje įkomponuotas tinkamai. Stambus pastato tūris fasade skaidomas į du 
siaurus vertikalius tūrius, tačiau suvokiamas kaip vienas urbanistinis objektas. Kadangi pastatas neturi 
stilobatinės dalies nėra sukurtas urbanistinis ryšys su aplinkiniu žemesniu užstatymu. Aukštuminė dalis 
konkuruoja su šalia esančiu savivaldybės pastatu. 
2.2. Pastatas atitinka darnaus vystymosi principui. 
2.3. Pastatas ergonomiškas ir ilgaamžiškas, tačiau kuriamos aplinkos kokybė kelia abejonių. 
2.4. Pastatas nėra inovatyvus, naudojamos standartinės apdailos medžiagos, architektūriniai ir urbanistiniai 
sprendimai nėra šiuolaikiški. 
2.5. Projektuojamo pastato aplinka pritaikyta visiems visuomenės nariams, taikomi universalaus dizaino 
principai užtikrinant žmonių ir dviračių srautų judėjimą. 
2.6. Projektuojamas pastatas pasižymi vientisa architektūrine idėja. Ji aiški ir tinkamai išreikšta. 
2.7. Kuriama funkcionali vidinė struktūra. Ji būdinga daugumai administracinių pastatų, kai laiptinės ir liftų 
branduoliai numatyti pastato centrinėje dalyje. Naudingas plotas išdėstomas aplink branduolį. Pastatas neturi 
stilobatinės dalies. Antžeminė automobilių stovėjimo aikštelė nėra integruota į pastato fasadinę struktūrą. 
Antžeminis parkingas numatytas šalia pastato. 
2.8. Pastato estetika tipinė, būdinga daugumai administracinės paskirties pastatų. Pastato fasadai 
pasikartojantys ir monotoniški. 
 
3.  Techno-ekonominiai kriterijai: 
3.1. Vertinant modulinę pastato struktūrą ir nesudėtinga fasadinę sistemą galima teigti, jog objekto realizacijos 
kaina nebus didelė. Projekto kainą išaugina viršutiniuose aukštuose numatytos apželdintos stogo terasos. 
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11. Pagal Lietuvos architektų sąjungos Architektūros konkursų organizavimo nuostatų (patvirtinta 
Lietuvos architektų sąjungos Tarybos 2019-02-20 d. sprendimu) Priedo Nr. 1 „Architektūros 
konkursų vykdymo rekomendacijų“ 115-ą punktą, Konkurso ataskaitai pritaria visi Vertinimo 
komisijos nariai ir ataskaitą pasirašo Vertinimo komisijos pirmininkas ir Koordinatorius: 

 
Eilės 
Nr. Vardas, pavardė Pasirašančiojo pareigos Konkurse Parašas 

1. 
 
Domas Dargis 
 

Vertinimo komisijos narys  

2. 
 
Robertas Grigalis 
 

Vertinimo komisijos narys  

3. 
 
Linas Naujokaitis 
 

Vertinimo komisijos narys  

4. 
 
Mindaugas Pakalnis 
 

Vertinimo komisijos pirmininkas ir narys  

5. 
 
Saulius Pamerneckis 
 

Vertinimo komisijos narys  

6. 
 
Saulius Motieka 
 

Vertinimo komisijos narys  

7. 
 
Gintautas Natkevičius 
 

Vertinimo komisijos narys  

8. 
 
Andrius Bakšys 
 

Koordinatorius   

 
 
 


