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1. Konkurso objektas 
 
 Konkurso objektas: Tarptautinės vertės Šeškinės komplekso (Šeškinės šlaitų 
geomorfologinio draustinio) ir jo prieigų aplinkos pritaikymo lankymui ir pažinimui idėjos 
projekto konkursas. 
 
Pav. 1 Projektinė vietovė Vilniaus miesto plane  
(šaltinis: https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=teritory-maintenance#) 
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Pav. 2 Konkurso objekto esama aplinka   
(šaltinis: Konkurso organizatorius) 

 
 

 
 
2. Konkurso organizatorius ir Skelbėjas (Užsakovas) 
 
 Konkurso sąlygų rengėjas, darbų eksponavimo ir vertinimo organizatorius: Lietuvos 
architektų sąjunga (toliau vadinama - LAS, organizatorius). 
 Konkurso Skelbėjas (Užsakovas): UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ (pagal Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos suteiktą įgaliojimą) (toliau vadinama - VVK, Skelbėjas (Užsakovas)). 
 
3. Konkurso rūšis, tipas, etapiškumas 
 
 Konkurso rūšis: Atviras projekto konkursas. 
 Konkurso tipas: Idėjų konkursas. 
 Konkurso etapiškumas: Vieno etapo konkursas. 
 
4. Konkurso tikslas, sprendžiamos problemos esmė 
 
 Konkurso tikslas: nustatyti projektinių pasiūlymų idėjos konkurso laimėtojus, kurie pasiūlys 
tinkamiausius teritorijos projektinių pasiūlymų sprendinius, atitinkančius urbanistinius, architektūros 
ir funkcinius aspektus bei kitus reikalavimus, išvardintus šiose konkurso sąlygose ir jų prieduose. Šio 
konkurso 3 (tris) geriausius idėjos projektinius pasiūlymus pateikusiems tiekėjams bus įteiktos 
premijos: I-os vietos laimėtojui skiriama  20 000 Eur, II-os - 15 000 Eur, III-ios - 10 000 Eur su PVM. 
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 Sprendžiamos problemos esmė: 
1. teritorijos gamtos ir kultūros paveldo autentiškų elementų visumos išsaugojimas; 
2. rengiant konkurso projektinius pasiūlymus, apjungti svarbiausius gamtos, kultūros, architektūros, 

paveldo viešuosius objektus ir juos tinkamai sutvarkant sukurti ekonomiškai, kultūriškai, 
estetiškai patrauklią miesto viešąją aplinką, atitinkant projektinei teritorijai bei joje esantiems 
sklypams galiojančius reglamentus, planuojamą programą bei kokybiškos architektūros 
principus; 

3. sukurti parką (teritoriją) kaip erdvę jo lankytojų rekreacijai, edukacijai bei esamo paveldo 
reprezentacijai - sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, teritoriją pritaikant lankymui, įrengiant 
pėsčiųjų ir dviratininkų takus, trumpalaikio poilsio ir apžvalgos aikšteles ir pan. 

 
5. Konkurso dalyviai 
 
 2020-10-25 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau vadinama - CVP IS) buvo 
paskelbta apie „Projektų ar prašymų dalyvauti priemimo termino“ pakeitimą, terminą pakeičiant iš 
2021-01-12 14:00 val. (vietos laiku) į 2021-02-18 14:00 val. (vietos laiku) (prieiga per internetą: 
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2020-603743). 
 Iki 2021-02-18 14:00 val. (vietos laiku) CVP IS elektroninėmis priemonėmis buvo pateikti 2 (du) 
darbai. 
 Iki 2021-02-18 14:00 val. (vietos laiku) LAS (adresas: Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius (2 
aukštas)) fizinėmis priemonėmis buvo pateikti 2 (du) darbai. 
 Darbų eilės numeracija, pateikta žemiau esančioje lentelėje, sudaryta pagal darbo pateikimo laiką 
CVP IS. 
 

Eilės Nr. Turinys 
1.  MAMUTO PARKAS-010203 
2.  IUNCTIO 

 
6. Vertinimo komisijos sudėtis, vertinimo komisijos pirmininkas, atsakingas sekretorius, 
konkurso koordinatorius, recenzentai 
 
 Vertinimo komisijos sudėtis (5 (penki) nariai): 
 

Eilės Nr. Vardas ir pavardė Pareigos 

1.  Mindaugas Pakalnis 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo 
miesto architekto skyriaus vedėjas (Vyriausiasis miesto 
architektas), architektas (vertinimo komisijos 
pirmininkas) 

2.  Vaiva Deveikienė 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo 
miesto architekto skyriaus Miestovaizdžio poskyrio 
vedėja, kraštovaizdžio architektė 

3.  Gintaras Stauskis 
VGTU / Vilnius Tech Architektūros fakulteto 
Urbanistikos katedros profesorius, doc. dr., architektas 
urbanistas 

4.  Jolanta Radžiūnienė Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos vadovė, dr. 

5.  Aurimas Sasnauskas UAB „A2SM“ vadovas, architektas; LAS Vilniaus 
skyriaus pirmininkas 

 
 Vertinimo komisijos pirmininkas: Mindaugas Pakalnis (Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vedėjas (Vyriausiasis miesto architektas), 
architektas). 
 Atsakinga sekretorė: Daiva Šereikienė (LAS administracijos vadovė). 
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 Konkurso koordinatorius: Andrius Bakšys (LAS, architektas). 
 Recenzentai:  
1. Ramunė Baniulienė (UAB „Terra firma LT“ direktorė, kraštovaizdžio architektė); 
2. Jonas Jakaitis (VGTU / Vilnius Tech Architektūros fakulteto Dizaino katedros profesorius, 

doc. dr., architektas; Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos pirmininkas). 
 
7. Konkurso organizavimo terminai 
 

Eilės Nr. Data Konkurso etapas 
1.  2020-10-23 Konkurso paskelbimas 
2.  2021-01-12 Konkurso darbų pateikimas (terminas pakeistas) 
3.  2021-02-18 Konkurso darbų pateikimas 
4.  2021-03-01 Konkurso darbų viešas pristatymas 
5.  2021-03-03 Konkurso darbų vertinimo komisijos posėdis 

 
8. Konkurso eiga 
 
 „Tarptautinės vertės Šeškinės komplekso (Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio) ir jo 
prieigų aplinkos pritaikymo lankymui ir pažinimui idėjos projekto konkursas“ vyko 
vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. 
rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. D1-671 patvirtintomis Projekto konkurso organizavimo taisyklėmis, 
kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei pirkimo dokumentais. 
 Skelbimas apie projekto konkursą 2020-10-25 buvo paskelbtas CVP IS (prieiga per internetą: 
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2020-603743). Taip pat, skelbimas apie konkursą 
2020-10-27 buvo paskelbtas LAS tinklapyje (prieiga per internetą: 
http://www.architektusajunga.lt/konkursai/las-konkursai/seskines-slaitu-pritaikymo-idejos-
projekto-konkursas/). 
 Pateikus konkurso sąlygas dalyviams ir prasidėjus klausimų-atsakymų ir sąlygų patikslinimo 
laikotarpiui, paruošti atsakymai į pateiktus klausimus, kurie buvo išsiunčiami visiems 
užsiregistravusiems konkurso dalyviams, nenurodant, kuris dalyvis buvo klausimo autorius. 
 2020-12-25 CVP IS paskelbtas skelbimas, susijęs su papildoma informacija, informacija apie 
neužbaigtą procedūrą arba pataisą - „Projektų ar prašymų dalyvauti priemimo terminas“ iš 2021-01-
12 buvo pakeistas į 2021-02-18. 
 2021-02-18 konkursui buvo pateikti 2 (du) darbai, savo fizinio pateikimo (planšečių) sudėtimi 
atitinkantys konkurso sąlygose keliamus apimties reikalavimus, kurie 2021-02-20 buvo paskelbti 
LAS tinklapyje (prieiga per internetą: http://www.architektusajunga.lt/konkursai/seskines-slaitu-
pritaikymo-konkursui-pateikti-2-darbai/) ir 2021-02-22 buvo išeksponuoti LAS (adresas: Kalvarijų 
g. 1, LT-09310 Vilnius (2 aukštas)). 2021-03-01 nuotoliniu būdu vyko konkursui pateiktų darbų 
pristatymas visuomenei, Vilniaus miesto bendruomei, konkurso dalyviams. Taip pat su konkursui 
pateiktais darbais buvo galima susipažinti LAS tinklapyje bei ekspozicijoje LAS patalpose. 
 
9. Vertinimo komisijos posėdis 
 
 Konkurso vertinimo komisijos nariai buvo informuoti apie 2021-02-20 LAS tinklapyje (prieiga 
per internetą: http://www.architektusajunga.lt/konkursai/seskines-slaitu-pritaikymo-konkursui-
pateikti-2-darbai/) paskelbtus ir 2021-02-22 LAS (adresas: Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius (2 
aukštas)) išeksponuotus konkursinius darbus. 
 2021-03-03 nuotoliniu būdu Zoom platformoje 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 
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projektas pagal konkurso sąlygose pateiktus reikalavimus ir kriterijus. Šiame posėdyje konkurso 
vertinimo komisija nusprendė: priimti  vertinimui 2 (du) konkursui pateiktus tiekėjų projektus, kurie 
atitiko minimalius konkurso sąlygose išdėstytus reikalavimus. 
 Toliau, dalyvaujant recenzentams, vyko vertinimo komisijos diskusija, kurios metu dar kartą 
aptartas kiekvienas vertinti priimtas projektas. Apie kiekvieną vertinimui priimtą projektą pasisakė 
kiekvienas vertinimo komisijos narys. Šiame posėdyje kiekvienas konkurso vertinimo komisijos 
narys vertino (reitingavo balais nuo 0 iki 10 balų) kiekvieną vertinti priimtą darbą pagal 3 (tris) 
konkurso sąlygose išvardintus kriterijus (urbanistinis integralumas, originali ir vientisa idėja, 
inovatyvumas ir atitiktis darnaus vystymosi principui), pagal vertinimo tvarką, nurodytą konkurso 
sąlygose. Kiekvieno konkurso vertinimo komisijos nario balai buvo susumuoti bendroje suvestinėje 
lentelėje. Vertinimo komisija sustatė preliminarią projektų eilę balų mažėjimo tvarka: 
 

Konkursinio projekto 
vieta projektų eilėje 

Konkursinio projekto 
devizas 

Konkursinio projekto 
įvertinimas balais 

1. MAMUTO PARKAS-010203 88,0 
2. IUNCTIO 67,0 

 
 Vertinimo komisija pateiktus konkursinius projektus vertino atsižvelgiant į tai ar jie atitiko 
konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus ir tikslus.  
 Galutiniai projekto konkurso rezultatai (po vokų atplėšimo ir kvalifikacijos patikrinimo) bus 
paskelbti LAS tinklapyje (prieiga per internetą: 
http://www.architektusajunga.lt/category/konkursai/). 
 Konkurso laimėtojai nebus kviečiami dalyvauti tolesnėse projektavimo paslaugų viešojo pirkimo 
procedūrose. Šeškinės komplekso (Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio) ir jo prieigų 
aplinkos pritaikymo lankymui ir pažinimui projektavimo paslaugos bus perkamos vadovaujantis 
Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais pirkimo būdais. 
 
10. Vertinimo komisijos ir recenzentų komentarai apie konkursui pateiktus darbus 
 
 Vertinimo komisija 2021-03-03 nuotoliniu būdu Zoom platformoje vykusiame uždarame 
posėdyje išsakė vertinimus apie visus vertinimui priimtus projektus. 
 Priimtų vertinimui konkurso darbų apibūdinimui panaudoti konkurso vertinimo komisijos 
komentarai ir konkurso recenzentų pateiktos recenzijos. 
 P a s t a b a : Recenzentų parengtos recenzijos pateiktos „Konkurso eigą ir rezultatus 
apibendrinančios ataskaitos“ 11 skyriuje „Recenzijos“. 
 
10.1. Konkursinis darbas „MAMUTO PARKAS-010203“ - 1 vieta projektų eilėje 
 
Pav. 3 Konkursinio darbo „MAMUTO PARKAS-010203“ vizualizacija 
(šaltinis: Konkurso dalyvis) 
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Vertinimo komisijos narių komentarai / pasiūlymai / pastebėjimai 
 
 Organiškai įsilieja į kraštovaizdį, labai taikliai atspindi teritorijos istorinį, kraštovaizdžio raidos 
savitumą. Parko sutvarkymo idėja orientuota į objekto gamtinių vertybių išryškinimą ir pažinimą, 
identiteto bei semantikos plėtotę kiekviename sprendinyje. Tai projektą padaro unikaliu, išskirtinai 
tinkančiu tik šiai vietai. Siūloma Mamuto parko „ideologija“ lengvai „paklūsta“ tvariems 
sprendiniams. 
 Pateikta profesionali geomorfologinė analizė, palanki bioįvairovės palaikymo taktika. 
 Dėka diferencijuotos takų sistemos numatomi sklandūs urbanistiniai ryšiai. Santūriai ir saikingai 
planuojama intervencija (apšvietimas) į natūralią aplinką. Apgalvoti ir numatyti labai svarbūs 
gamtiniai aspektai, lietaus vandens nutekėjimo ir surinkimo schema, gyvūnų migravimo problema. 
Takų danga artima natūraliai, laidi vandeniui. Numatyta invazinių augalų kontrolė. Automobilių 
parkavimui numatytos jau esamos aikštelės ne draustinio teritorijoje. Numatytos svarbios sisteminės 
jungtys su Karoliniškių ir Ozo draustiniais. 
 Abejotinas tilto per rėvą poreikis. 
 
10.2. Konkursinis darbas „IUNCTIO“ - 2 vieta projektų eilėje 
 
Pav. 4 Konkursinio darbo „IUNCTIO“ vizualizacija 
(šaltinis: Konkurso dalyvis) 

 
 
Vertinimo komisijos narių komentarai / pasiūlymai / pastebėjimai 
 
 Idėja tinkamai aprašyta ir išbaigta, logiškai ir teritoriškai apjungta su aiškia pradžia ir pabaiga. 
Tačiau akcentuojamas aplinkos elementų dizainas perdėm technogeniškas, neturintis ryšio su gamtos 
vertybėmis. Gamtinei teritorijai nepriimtini šie aspektai: išskirtinė gausa dirbtinio apšvietimo taškų 
ir būdų, per didelis kiekis ištisinių, nelaidžių dangų ir labai didelės, neįsiliejančios (nei 
medžiagiškumu, nei forma) į kraštovaizdį meninės skulptūros, apžvalgos bokštas.  
 Pateikiamas netikėtas Šeškinės geomorfologinio draustinio papėdės urbanistinis traktavimas 
išplėtojant daug grindinio turinčią aikštę. Tačiau ryšių su kitomis teritorijomis šis sprendinys 
neišvysto, bet “užspaudžia” jautrią gamtinę teritoriją, provokuoja jos urbanizaciją. 
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 Architektūrinė idėja vystoma ne objekto pažinimo linkme, o ja tik „pasinaudojama“ - pritaikoma 
eksponuoti meno kūrinius arba apžvalgai nuo aukštų terasų. Kuriama agresyvoka metalinių įrenginių 
estetika, gožianti (gal būt norėta kontrastuoti) gamtinio paveldo vertybes. 
 Tituliniame vaizde naktį - vietoje gamtos grožio atskleidimo ieškoma dirbtinių efektų. 
 Objekto tvarkymo idėja neprogramuoja tvarių sprendinių 
 
11. Recenzijos 
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TARPTAUTINĖS VERTĖS ŠEŠKINĖS KOMPLEKSO (ŠEŠKINĖS ŠLAITŲ 
GEOMORFOLOGINIO DRAUSTINIO) IR JO PRIEIGŲ APLINKOS PRITAIKYMO 

LANKYMUI IR PAŽINIMUI IDĖJOS PROJEKTO KONKURSAS 

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI  

RECENZIJA 
Vilnius, 2021-03-01 
©Jonas JAKAITIS, architektas-urbanistas, ekspertas 

Vertinimo objektas:  
Tarptautinės vertės Šeškinės komplekso (Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio) ir jo 
prieigų aplinkos pritaikymo lankymui ir pažinimui idėjos projekto konkursui teikėjų pateikti 
projektiniai pasiūlymai (PP). 

Vertinimo tikslas: 
Įvertinti tarptautinės vertės Šeškinės komplekso (Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio) ir 
jo prieigų aplinkos pritaikymo lankymui ir pažinimui idėjos projekto konkurso teikėjų pateiktų 
PP atitikimą techninei užduočiai. 

Vertinimo uždaviniai:  
Įvertinti PP atitikimą Techninės užduoties reikalavimams, kurie integruoja: 
1. PP atitikimo Techninės užduoties tikslams (konkurso uždaviniams) vertinimą. 
2. PP atitikimo projektavimo užduoties bendriesiems reikalavimams – (kaip esminiai reikalavimai) 

vertinimą. 
3. PP atitikimo projektavimo užduoties esminiams reikalavimams vertinimą. 
4. PP atitikimo projektavimo užduoties - teritorijoje galimų sprendimų (kaip neesminiai 

reikalavimai) vertinimą. 
5. PP atitikimo projektavimo užduoties dėl universaliojo dizaino principų taikymo (kaip esminiai 

reikalavimai) vertinimą.  

AP(SI)IBRĖŽTUMAS:  

Dėsninga, esant didelei gausybei reikalavimų, PP vertinami atitikimo teisinio reglamentavimo ir 
teritorijų planavimo dokumentams požiūriu, lyginant sekančius svarbiausius aspektus pagal: 
1. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymą1: dėl Draustinio sąvokos 2 

str. 8 p. aiškinimo „Saugoma teritorija, skirta moksliniu ir pažintiniu požiūriu vertingoms gamtos ir (ar) 
kultūros paveldo vietovėms, jose esančioms gamtos ir nekilnojamosioms kultūros vertybėms, 
kraštovaizdžio ir biologinei įvairovei išsaugoti. Šioje teritorijoje esančių vertybių išsaugojimas 
užtikrinamas nenutraukiant joje ūkinės veiklos.“, taip pat dėl veiklos draustiniuose reglamentavimo 
pagal 9 straipsnio 2 p. aiškinimą: „Siekiant išsaugoti kraštovaizdį, gamtos ir nekilnojamąsias kultūros 
vertybes, gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose negali būti statomi vizualinę taršą sukeliantys 
statiniai, sodinami želdiniai, užstojantys istorinę, kultūrinę ir estetinę vertę turinčias panoramas.“ 

2. Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovės (kodas 25504) išaiškinimą: dėl 
projektuojamo sklypo patekimo į Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonį, su Vilniaus senojo 
miesto ir priemiesčių archeologinių vietovių vertingųjų savybių „<...>7.2.1.7. gamtinių elementų – 
reljefo“2 išskyrimu. 
 
 

                                                        
1Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymas. Prieiga per internetą:  
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF1083B528B7/asr  
2 Informacija - žr. prieigą per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/AA03197E-B1E6-4079-A341-612D0C3E42EE 
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3. Kultūros vertybių registre įregistruotos vertybės (kodas 31855)3 išaiškinimą: dėl „Lenkijos 
kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių komplekso (unikalus objekto kodas 31855) 
vertingųjų savybių pobūdžio: „Architektūrinių (lemiantis reikšmingumą retas); Inžinerinių (lemiantis 
reikšmingumą retas); Kraštovaizdžio apibrėžimu. 

4. Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio nuostatus4: dėl „kraštovaizdžio estetinės vertės, kuri 
bendraisiais estetikos kriterijais išreiškia natūraliai susiformavusio ir natūralų pobūdį išlaikiusio ar 
žmogaus veiklos sukurto ir jo sambūvį su aplinka atspindinčio kraštovaizdžio savybės“ išskyrimo. 

5. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą iki 2015 metų5: dėl Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos galiojančiame bendrajame plane iki 2015 metų apibrėžimo, kad projektuojamame 
sklype:  
- yra numatytos “teritorijos visuomenės poreikiams, specializuotos ir kompleksų teritorijos” (kurioje/-

se galimas maksimalus pastatų aukštingumas ≤5 a. (gali būti didinamas iki 35 m, esant ypatingai 
urbanistinei situacijai)),  

- yra numatyti „intensyviam naudojimui įrengiami želdynai“ ir „miškai ir miškingos teritorijos“,  
- yra konstatuota, kad projektuojamo sklypas patenka į saugomos teritorijos ŠR 24 zoną, kurioje yra 

„Šeškinės šlaitų geomorfologinis draustinis“  
6. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą iki 2030 metų6: dėl NEPATVIRTINTO 

Bendrojo plano iki 2030 metų apibrėžimo, kad projektuojamame sklypas yra kaip „saugomos gamtinės 
teritorijos” Nr.14, „Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonis”, „valstybinės reikšmės miškas“, 
„neurbanizuojamos teritorijos funkcinės zonos: miškų ir miškingų teritorijų zona, ....“.  

7. Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio specialųjį planą7: dėl apibrėžtų prioritetų: 
1) pirmenybę teikiant pažintiniam lankymui ir ramiam trumpalaikiam poilsiui, sudarant sąlygas Draustinio 
lankymui ir apžvalgai; 
2) išlaikant vyraujantį gamtinį kraštovaizdžio pobūdį, nustatytose vietose gerinant aplinkos rekreacines 
savybes, bet tuo pačiu nepažeidžiant gamtinių ir kultūrinių vertybių apsaugos interesų; 
3) išnaudojant (atveriant, pritaikant) gamtinius išteklius Draustinio apžiūrai ir gamtos pažinimui; 
4) suformuojant rekreacinės infrastruktūros sistemą, reguliuojančią lankytojų judėjimo kryptis, nedarant žalos 
aplinkai. 
Taip pat tvarkymo plane numatant pažintinės rekreacinės sistemos pagrindą Draustinio vertingų 
kraštovaizdžio savybių eksponavimui, pėsčiųjų takų sistemos pagalba apjungiant svarbiausius gamtinius bei 
kultūrinius vietovės objektus, juos parengiant lankymui pėsčiomis bei užtikrinant tranzitinius ryšius 
pėstiesiems tarp būsimo nacionalinio stadiono ir Vilniaus miesto centro. 
8. Vilniaus senamiesčio (kodas 16073) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą8: dėl 

Vilniaus senamiesčio apsaugos zonos reglamentų brėžinyje projektuojamo sklypo patekimo į „Vilniaus 
senamiesčio apsaugos zonos (kodas Nr. 41)“ Šeškinės – apsaugos zonos dalį, su dominuojančiais 
naujadarais (kartu su Šeškinės šlaitų geomorfologiniu Draustiniu) kaip pažymėtą teritoriją su saugomomis 
vertingosiomis savybėmis, su galimu urbanistinės struktūros vystymo šiaurinėje dalyje su 
rekomenduojamu maksimaliu pastatų aukščiu iki 25 m, tačiau „išsaugant gamtos ir užstatomo silueto 
santykį“. Šeškinės ozo pietinį šlaitą užstatyti nerekomenduojama. 

  

                                                        
3 Informacija - žr. prieigą per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/7ABA1D2B-A759-46CB-B692-65A4BCF01418  
4 Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio nuostatai. Prieiga per internetą:  
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2018/03/Seskines_slaitu_geomorfologinis_draustinis.pdf  
5 PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519. Prieiga per internetą: 
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/vilniaus-miesto-bendrasis-planas/bendras-planasiki-2015-m/  
6 NEATVIRTINTA. Prieigą per internetą: https://vilnius.lt/lt/miesto-pletra/baigta-vilniaus-miesto-savivaldybes-teritorijos-
bendrojoplano-baigiamojo-etapo-sprendiniu-derinimo-stadija/  
7 PATVIRTINTA 2017 rugpjūčio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1104. Prieiga per internetą: 
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2018/04/Seskine_Aiskinamasisrastas.pdf    
8 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-512. Vilniaus senamiesčio (kodas 
16073) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano Vilniaus senamiesčio apsaugos zonos reglamentų brėžinyje 
projektuojamas sklypas patenka į kodu Nr. 41 pažymėtą teritoriją. Prieiga per internetą: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.384370?jfwid=-wd7z8pwf8 
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Metodologiniai vertinimo pagrindai: 

Šeškinės komplekso (Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio) objektas kaip kraštovaizdžio dalis 
pirmiausiai vertinamas vadovaujantis kraštovaizdžio moksline paradigma ir moksline traktuote, kad vertinamas 
objektas yra <...> aplinkos visuma ir suprantama kaip visuomenės gyvenamoji ir veiklos erdvė, siekiant 
išaiškinti jo struktūros savybes ir vidinių procesų ypatumus, įtakojančius arba galinčius daryti poveikį žmonių 
socialinei-ekonominei veiklai, sveikatai, emocijoms.“ (Kavaliauskas, 2005)9 

Taigi postmodernios visuomenės požiūriu kraštovaizdžio prasmė šiuolaikiniame diskurse, paprastai 
konstruojama ekonominiu, socialiniu ir ekologiniu požiūriais. Šių požiūrių svarbą mūsų galvose konstruoja 
skirtinga mąstysena apie gamtą, žmogų ir jų sąveikos rezultatą – kraštovaizdį.  

Dėl veiksmų daromos įtakos gamtai ir besiskiriančios savo idėjine paradigma, nūdiena vyrauja keli 
koncepciniai požiūriai:  

- antropocentrinis (angl. anthropocentrism) – siekiantis konstruoti miestiškąjį, t.y. antropogeninį, 
urbanizuotą kraštovaizdį – žmogaus labai pakeistą, jo veiklos veikiamą, palaikomą ir vystomą 
(miestai, miesteliai, kompaktiškai užstatytų kaimų ir t.t. teritorijos10).  

- antiantropocentrinis (angl. antianthropocentrism) ir  
- biocentrinis (angl. biocentrism).  

Pirmas požiūris – antropocentrinis kaip proaktyvus (angl. art activism) veikimas, kylantis iš sofistinės 
sampratos, kuria vadovaujantis žmogaus veikla preoritetiškai orientuojama jo poreikių tenkinimui. Tokiu būdu, 
garsi antropocentristinė sofistų tezė, kad žmogus yra visų daiktų matas (Šliogeris, 1988)11, PP sprendiniuose 
tampa raktiniu kaip tradicinės vakarietiškosios kultūros, grindžiamos Moderniąja europine civilizacija, 
prasidėjusios Viduramžiais, dalimi.  

Kitas – antiantropocentrinis požiūris, pirmiausiai siejamas su „grįžimo atgal į gamtą“ idėja ir dažnai 
vadinama tiesiog ekocentriniu požiūriu. Nūdienos mąstysena, kad žmogus nėra visatos valdovas, o yra 
lygiavertė jos dalis, šiandien vis labiau mūsų bendruomenėse tampa vyraujančia. Tai liudija 2019 m. Nobelio 
premijos laureatų, JAV mokslininkų P. Romer ir W. D. Nordhaus plėtojama antiantropocentristinė idėja 
(M.Vyšniauskaitė 2020)  orientuota daryti sprendimus svarbiausiam žmonijos iššūkiui - derinti ekonomikos 
pažangą su minimaliu poveikiu aplinkai ir tuo pačiu skatinant gamtai palankių sprendimų alternatyvas. 
Taigi antiantropocentrizmui apibūdinti naudojamos etiškai lygiavertės augalų, gyvūnų ir žmonių kategorijos 
priešpastatomos idėjai, jog žmonės privalo vadovauti gamtai ir kad jie turi teisę keisti ją pagal savo poreikius 
(Erdogan, 2009)12.  

Pagal trečiąjį, biocentrinį požiūrį žmogus traktuojamas kaip gamtos dalis. Tačiau šis požiūris grindžiamas 
idėja, kad gyvybė, ypač sąmonė, sukuria visatą, o visata negali egzistuoti be žmonijos. Dėsninga, kad šios 
teorinės paradigmos diskursas skatina įvairių radikalių „žaliųjų pakraipų“ visuomeninius judėjimus. 

Taigi bet kokia žmogaus (antropogeninė) veikla, gamtinę aplinką veikia vis labiau ją antropogenizuojant. 
Todėl dėsninga, recenzuojant darbus, kėliau sau klausimą ar Žmogus gamtai ar gamta žmogui? Ir ar 
protingų sprendimų paieškos įmanomos kuriant klestinčią visuomenę su minimaliu poveikiu gamtinei 
aplinkai? 
  

                                                        
9 Kavaliauskas, P et al. 2005; LR kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija. I dalis Kraštovaizdžio 
supratimo ir jo erdvinės struktūros pažinimo nuostatos. Vilnius: LR AM (archyvas): 
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/saugom_teritorijos_kra%C5%A1tov/LR_Krastovaizdzio_Studija_1.pdf  
10 Kavaliauskas, P et al. 2005; LR kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija. I dalis 
Kraštovaizdžio supratimo ir jo erdvinės struktūros pažinimo nuostatos. Vilnius: LR AM (archyvas): 
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/saugom_teritorijos_kra%C5%A1tov/LR_Krastovaizdzio_Studija_1.pdf 
11 A.Šliogeris 1988. Daiktas ir menas. Vilnius. 
12 Erdogan N. 2009. Testing the new ecological paradigm scale: Turkish case. African Journal of Agricultural Research. 4, p. 1023-
1031. 



12/19 
 

VERTINIMO DALIS 
 
1. BENDRAS VERTINIMAS: 

- Pateikti Šeškinės komplekso (Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio) ir jo prieigų PP yra tarp 
Geležinio vilko, Ukmergės ir dalinai Ozo gatvių teritorijoje, kuri yra ŠV, nuo Vilniaus naujojo centro 
teritorijos ir yra už Vilniaus istorinio centro (Senamiesčio ir Naujamiesčio) apsauginės zonos ribų13, 
tačiau patenkanti į „Vilniaus senamiesčio apsaugos zonos (kodas Nr. 41)“, Šeškinės – apsaugos zonos 
dalį, su dominuojančiais naujadarais (kartu su Šeškinės šlaitų geomorfologiniu Draustiniu). Šeškinės 
šlaitų geomorfologinis draustinio tema aptariama bendroje sąveikoje kartu su Karoliniškių 
kraštovaizdžio draustinio ir Verkių bei Pavilnių regioninių parkų ryšiais ir prasmingomis jų 
panoramomis aukščiau Neries kaip sisteminis darinys, kitaip sistema, sutampanti su paskutiniojo 
apledėjimo maksimalaus išplitimo riba, kuri atskiromis išlikusiomis nepaliestos geomorfologinėmis 
atodangomis atsiveriančiomis Vilniaus urbanizuotoje teritorijoje (ypač akcentuota „MAMUTO 
PARKO – 010203“ PP: 25 p.). 

Draustinio plotas ~28,95 ha, visą jo teritoriją supa intensyviai urbanizuota ir tebeurbanizuojama aplinka - 
intensyvaus eismo Ukmergės, Ozo, Geležinio Vilko gatvės, AB ,,Vilniaus Akropolis“ statinių kompleksas, 
nebaigto statyti nacionalinio stadiono teritorija. Draustinio teritorijoje yra nekilnojamoji kultūros vertybės - 
Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių kompleksas (unikalus objekto kodas 
31855). 

- Vertinant pateiktus PP, galima konstatuoti akivaizdžią antropocentrinę idėjų plėtotės kryptį, t.y. kaip 
proaktyvaus (angl. art activism) veikimo rezultatą, kaip gamtinės aplinkos vertimo į kultūrinę, gamtos 
„perdarytą“, žmogaus gyvenimui pritaikytą aplinką, kitaip vis intensyvinant antropogenizacijos 
draustinyje mastą.  

Tokiu būdu „MAMUTO PARKO – 010203“ PP atveju sumažinamas ekstensyviai naudojamas draustinio 
teritorijos plotas penktadaliu, o „IUNCTIO“ PP atveju padidinamas kietų dangų plotas apie 5% (apie 15 000 
m2).  
Tokiu būdu, minėta antropocentristinė sofistų tezė apie tai, kad žmogus yra visų daiktų matas, tampa tęstine 
tradicinės vakarietiškosios kultūros dalimi ir esminiu PP vertinimo aspektu. Taigi dėsninga, kad tokia plėtotės 
samprata suponuoja agresyvias, būdingas postmoderniai visuomenės kultūrai, daiktinės aplinkos dizaino 
formas, mažųjų kraštovaizdžio architektūros elementų perteklinį dekoratyvumą, perteklinę infrastruktūros 
(ypač takų tinklo sistemoje) draustinio teritorijoje plėtotę. Tai nėra itin progresyvi teritorijų tvarkybos kryptis, 
lyginant su pasaulyje plėtojama antiantropocenristinie metodologine pažiūra.   

- PP pasiūlymus teikėjai parengė iš esmės vadovaujantis Tarptautinės vertės Šeškinės komplekso 
(Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio) ir jo prieigų aplinkos pritaikymo lankymui ir 
pažinimui idėjos projekto konkurso technine užduotimi bei joje suformuluotais bei skirtingu lygiu 
įgyvendintais reikalavimais, taip pat vadovaujantis ją lydinčiais teisinės aplinkos bei planavimo 
dokumentais, tačiau jų nuostatas kūrybiniame projektavimo procese savaip interpretuojant (pvz., 
restruktūrizuojant AR turinį „MAMUTO PARKO – 010203“ atveju, siūlant, kartais nieko bendro su 
saugoma teritorija neturinčias estetinės raiškos ir harmonizavimo priemones ar nepakankamai plėtojant 
UD diegimo, saulės elektrinių plėtotės sampratas „IUNCTIO“ atveju ir t.t.).  

  

                                                        
13 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-512. Vilniaus senamiesčio (kodas 
16073) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano Vilniaus senamiesčio apsaugos zonos reglamentų brėžinyje 
projektuojamas sklypas patenka į kodu Nr. 41 pažymėtą teritoriją. Prieiga per internetą: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.384370?jfwid=-wd7z8pwf8 
13 Kavaliauskas, P et al. 2005; LR kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija. I dalis Kraštovaizdžio 
supratimo ir jo erdvinės struktūros pažinimo nuostatos. Vilnius: LR AM (archyvas): 
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/saugom_teritorijos_kra%C5%A1tov/LR_Krastovaizdzio_Studija_1.pdf  
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2. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS: 

Vertinant pateiktus projektinius pasiūlymus (PP) atsižvelgiama į aukščiau suformuluotus vertinimo 
uždavinius, techninės užduoties bei PP rengimo reikalavimuose apibrėžtą AR turinio eiliškumą. Išnagrinėjus 
teikėjų MAMUTO PARKAS-010203 ir IUNCTIO pateiktus PP nustatyta: 

Lyginamoji PP vertinimo lentelė: 
Vertinimo 
aspektas  

Tiekėjas 

 „MAMUTO PARKAS – 010203“ „IUNCTIO“ 
Aiškinamasis 
raštas:  

Projektiniai pasiūlymai pateikti lietuvių kalba. AR (pateikti atskirose A4 formato bylose) 
turinys, siekia atskleisti koncepcines konkursinės teritorijos rekonstravimo vizijas, idėjas, 
formavimo principus ir profesionaliai siekia paaiškinti pasirinktus sprendinius. PP AR 
prioritetai formuluojami metodiškai, nuosekliai pasiremiant analizės duomenimis, kurie 
siejami su konkursinės bei aplinkinių teritorijų architektūrinės ir urbanistinės raidos 
tendencijomis, funkcine bei taikomojo meno ir dizaino vizualine raida. 

Reikalavimo 
vertinimas dėl 
Aiškinamojo rašto 
turinio eiliškumo 

AR bylos apimtis 64 p. su iliustracijomis. 
Byla suformuota dalinai tenkinant 
reikalavimą dėl Aiškinamojo rašto turinio 
eiliškumo. 

AR bylos apimtis 18 p. su iliustracijomis. 
Byla suformuota dalinai tenkinant 
reikalavimą (praleista Inžinerinių sprendimų 
dalis. – J.J.) dėl Aiškinamojo rašto turinio 
eiliškumo.  

Įžanga Išsamiai aprašomos prielaidos PP programai 
plėtoti. Ypač detaliai diskutuojamos 
istorinės ištakos ir geomorfologinio reljefo 
kaip geologinio darinio vertybės 
eksponavimo galimybė. 

Įžangoje „APIE“ abstrahuotai pristatoma 
darnos, gamtinės, socialinės, istorinės 
aplinkos samprata (3 p.), taip pat „Žaliojo 
Vilniaus“ esamos būklės problema, kuria 
grindžiamas poreikis mažinti dirbtinų dangų 
mastą, kurio plotas Vilniuje tarp 2007 ir 2014 
metų išaugo 12%14.  
Vis dėlto prišatraudamas savo polemikai, 
teikėjas PP kietų dangų mastą draustinio 
teritorijoje siūlo didinti apie 5 %.  

1. Urbanistinės 
idėjos vertinimas 

Urbanistinės idėja plėtojama ne tik AR 
„Urbanistinė raida“ dalyje (9 p.), bet ir 
kitose PP AR dalyse (21 p.), kur aiškinamas 
teritorijos dezintegruotumas ir pagrindinė 
teritorijos sutvarkymo idėja - sukurti 
nuoseklią pažintinių, edukacinių ir 
funkcinių takų sistemą, kuri apjungtų 
kuriamas parko apžvalgos aikšteles 
(regyklas), poilsio aikšteles ir žaidimų 
aikšteles (ganyklas) ir kuriamą multifunkcį 
reljefo raidos muziejų koreliuojantį su 
moksline tiriamąja saugomos teritorijos 
funkcija.  
Urbanistinė vizija plėtojama kitų temų (takų 
sistemos, kultūros paveldo įveiklinimo, 
gamtinis karkaso stiprinamo, kuriamos 
didesnės bioįvairovės, projektuojamos 
vandens sistemos, gerinamo pasiekiamumo 
ir formuojamų pagrindiniai įėjimų) 
kontekste (17 p.), kurios aptariamos 
architektūrinių, funkcinių idėjų lygmenyje... 
ir tai atitinka techninės užduoties 
reikalavimams. 

Bendroji projekto ir UI, reikia suprasti 
strateginiu lygmeniu plėtojama kaip upės 
slėnių gamtoženklių dialogas remiantis ryšiais 
su kitais Neries slėnių gamtiniais elementais 
(4 p.).  
Lokaliu lygmeniu - apatinėje terasoje 
projektuojama viešoji erdvė. Viršutinėje 
terasoje numatomas bokštas, regykla, sporto 
aikštelės, vaikų žaidimų zona, specializuota 
šunų aikštelė, taip pat tiltas. Šiaurinėje dalyje 
suprojektuotas kalnų dviračių takas ir aktyvios 
rekreacijos zona...(5p.).  
Vis dėlto urbanistinės idėjos ir jos 
architektūrinė raiška yra diskutuotina 
draustinio vertybių išsaugojimo prasme. 

2. Architektūrinės 
idėjos  vertinimas 

Architektūrinės idėjos nėra pateiktos atskira 
PP dalimi, tačiau derinant konstruktyvinį, 
funkcinį, estetinį aspektus pateikiama  
 

Architektūrinė idėja yra bendrosios idėjos ir 
urbanistinio sumanymo tąsa - skirta skatinti 
pažinimą.  
 
 

                                                        
14 (Vilniaus Planas 2015) 
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Architektūrinių elementų detatizacijos 
aprašyme (48 p.), bei Mažosios architektūros 
sprendinių aprašymo dalyje (54 p.).  
Architektūrinis daiktinės aplinkos dizainas 
kuriamas taip, kad pagrindinį dėmesį 
sutelktų į pateikiamą informaciją ir tai, kas 
matoma regyklose ir parko aplinkoje ir tai iš 
esmės atitinka reikalavimą 
geomorfologinio draustinio vertingosioms 
savybėms „<...>7.2.1.7. gamtinių elementų 
– reljefo“15 eksponuoti. 

Architektūrine estetika - lakoniškomis 
formomis, kukliu medžiagiškumu pasak 
teikėjo, siekiama šiuolaikiškos, tačiau 
susiniveliuojančios (4 p.), matyt 
prisitaikančios aplinkos.  

Vis dėlto daiktinės aplinkos formos, 
kraštovaizdžio elementų dizaino estetinė 
raiška yra diskutuotina draustinio vertybių 
išsaugojimo aspektu. 

3. Projektuojamo 
sklypo (teritorijos) 
sprendinių 
aprašymas; 

Sklypo sprendiniai projektuojami iš esmės 
remiantis Geomorfologinio draustinio 
specialiojo plano nuostatomis. 

Sklypo sprendiniai projektuojami iš esmės 
remiantis Geomorfologinio draustinio 
specialiojo plano nuostatomis.  

4. Projektuojamo 
sklypo (teritorijos) 
funkcinis 
suplanavimas 

Sklypo (teritorijos) funkcinis suplanavimas 
nėra pateiktas atskira PP dalimi, tačiau 
derinant urbanistinę, architektūrinę idėjas, 
sprendiniais konstruojama nuosekli 
funkcinio zonavimo idėja sąsajoje su 
susikeikimo bei takų sistemos plėtote, kuri 
atitinka bendrąją PP idėją ir atitinka 
techninės užduoties sąlygas. 

Teritorijos zonavimas, sklypą suskirstant 
suskirstytas į tris zonas: apatinę terasą, šlaitus 
ir viršutinę terasą. Apatinėje terasoje, 
bunkerių prieigose ir pievoje numatant 
bendruomeninės ir pažintinės - istorinės 
funkcijos. Šlaituose numatant ramią zoną su 
pažintine - gamtine funkcija. Viršutinėje 
terasoje projektuojamos aktyvios funkcijos 
zonos (5 p.).  
Zonavimo principas vertinamas pozityviai, 
tačiau kaip tema, kurią verta detaliau 
diskutuoti takų tankio plėtotės ir 
antiantropocentristinės idėjos naujos 
mąstysenos požiūriu.... 
 

5. Esamų ir naujų 
želdynų tvarkymo 
sprendinių 
aprašymas 

Pagrindinė teritorijos želdinimo idėja - 
gerinti vietos ekosistemą ir supažindinti 
parko lankytojus su augalijos raida nuo 
poledynmečio laikų iki dabar (36 p.) yra 
patraukli ir neprieštarauja techninei 
užduočiai.  
Taikant intuityvaus pažinimo priemones, 
siūloma istorinį laikotarpį patirti judant per 
skirtingas želdinių grupes, išdėstytas palei 
taką. Konstruojant želdynų tvarkybos idėją, 
tiekėjas siūlo plėtoti juos šiai vietai 
būdingais želdiniais bei ledynmečio 
laikotarpio artefaktais, iliustruojančiais tai 
tako intervaluose būdingus poledynmečio 
egzempliorius (25 p.), pradedant nuo pirmų 
ledo atlaisvintą žemę užkariaujančių augalų 
(samanų, berželių keružių, švylių) iki 
spygliuočių, beržų ir galiausiai šilumamėgių 
plačialapių liepų, ąžuolų, bukų ir kitų 
medžių.  
Tai nėra nauja europinėje praktikoje 
patirtis (Štutgarto, Frankfurto ar 
Valencijos viešosios erdvės), tačiau vis dar 
menkai taikoma lietuviškoje tvarkybos 
praktikoje. 

Pagrindinė gamtinio sutvarkymo idėja - 
atkurti ir išsaugoti natūraliai susiklosčiusią 
gamtą, sukurti natūraliam miškui būdingą 
gamtovaizdį, tačiau DRAUSTINIO 
sampratos kontekste abejonių kelia 
siūlymas „išvalyti“ pasak tiekėjo (6 p.),  
menkai tvarkomą teritoriją siekiant atskleisti 
jos grožį ir struktūrą....  
Vis dėlto sveikintinas siūlymas šalinti 
invazinius krūmus ir medžius ir atkurti 
natūralią, miškui būdingą aplinką.... (6 p.)  

6. Transporto ir 
pėsčiųjų srautų 
sprendimai 
(autotransporto 
priemonių, dviračių 
parkavimas, 

Transporto ir pėsčiųjų srautų sprendimai 
aptariami AR „Transportas ir judėjimas“ 
dalyje (10 p.). Tačiau dalies tema  
 
 

Vertinant esamą situaciją yra sveikintinas 
tranzitinis žmonių patekimo planavimas nuo 
būsimo Nacionalinio stadiono bei pramogų ir 
 
 

                                                        
15 Informacija - žr. prieigą per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/AA03197E-B1E6-4079-A341-612D0C3E42EE 
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aptarnaujančio 
transporto 
judėjimas 
projektuojamuose 
sklypuose ir pan.) 

papildomai aptariama grįžtant prie „Mamuto 
parko koncepcijos aptarimo“ (21 p.).  
Siūloma formuoti takų žiedinę struktūrą kaip 
esminį įrankį nuosekliam lankytojų 
judėjimui valdyti. 
Pritarimo verta siūloma takų sistema, 
kurią sudarytų funkciniai, teminiai ir 
mažieji takai su jų funkcijai pritaikyta 
infrastruktūra (21 p.).  

Vis dėlto išlieka itin diskutuotinas lokalių 
takų tinklo plėtotės tankio 
geomorfologinio draustinio saugomose 
zonose klausimas. 

prekybos centro, bei Geležinio vilko gatvės (9 
p.) Taip pat pozityviai vertinamas 
pagrindinio tako projektavimas teritorijos 
perimetru (7 p.), tačiau itin diskutuotinas 
lokalių takų tinklo plėtotės tankis 
geomorfologinio draustinio saugomose 
zonose.  
Siekiant Užtikrinti tranzitinius ryšius16, 
pėsčiųjų takų sistema, įgalintų valdyti 
srautus tarp nacionalinio stadiono ir 
Vilniaus miesto centrinės dalies. Čia patogu 
būtų atvykti viešuoju transportu, o atvykę 
automobiliais juos palikti gali prie prekybos 
centrų teritorijos šiaurėje arba rytuose.   

7. Statinių 
architektūrinių ir 
konstrukcinių 
sprendimų, 
mažosios 
architektūros 
formų, apšvietimo 
sprendimų, stiliaus 
elementų ir pan. 
aprašymas 

Aikštelės ir kita naujai kuriama 
infrastruktūra nėra akivaizdžiai matoma iš 
kitų miesto vietų ir vizualiai nekonkuruoja 
su kitomis vertingomis miesto vietovėmis 
kaip Senamiestis (30 p.).  
Regyklos plano forma yra tarsi sumažintas 
Neries modelis, kuris kartoja toliuose 
esančius upės vingius. Architektūrinė 
išraiška tampa tako pažintinio pasakojimo 
dalimi. 
Kabantis tiltas (30 p.) yra vienintelis 
planuojamas tiltas parko ir draustinio 
teritorijoje. Tokia konstrukcija funkciškai 
jungia ir kuria visiems prieinamą taką 
aplenkiant sudėtingą netolygaus, ne visiems 
prieinamo reljefo vietą šiaurėje tarp 
automobilių parkavimo aikštelių.  
Sprendimai iš esmės atitinka reikalavimą 
geomorfologinio draustinio vertingosioms 
savybėms „<...>7.2.1.7. gamtinių elementų 
– reljefui“17 eksponuoti. 

PP tiekėjas santūriai pristato naujai 
projektuojamų statinių architektūros 
estetines idėjas, teigdamas (8 p.), kad tai - 
lakoniškų formų, vienodų motyvų, kuklaus 
medžiagiškumo dizainas ir formaliai dėmesį 
koncentruoja į siauruko idėjos interpretaciją 
su jam būdingu dekoru.  
Jeigu bunkerių estetika, medžiagiškumas, 
funkcionalumas formuoja pakankamai 
prasmingą semantinę aplinką, tai 
postkonceptualistinis apžvalgos bokštų 
taikomasis menas, regyklų dizainas (13 p.), 
daiktinės aplinkos estetinės formos ir jų 
plastika, harmonizavimo priemonės vertos 
gilesnio diskurso dėl įtakos geomorfologinio 
draustinio vertingosioms savybėms, 
išskiriant „<...>7.2.1.7. gamtinių elementų – 
reljefo“18 vertingąsias savybes.  

8. Energiją 
taupančių 
sprendinių, 
atsinaujinančios 
energijos šaltinių 
taikymo, žaliųjų 
(tvariųjų) 
sprendinių 
panaudojimas 

MP PP pasiūlymuose pristatoma žiedinės 
ekonomikos plėtotės samprata ir 
diskutuojama apie jų taikymo galimybę 
šiuolaikinių technologijų sprendimų, tokių 
kaip piezometrinių, atspindžio, energiją 
taupančių, vėjo jėgainių, lietaus sodų, liūčių 
vandens akumuliavimo priemonių ir t.t. 
diegimą. 
Vis dėlto kyla įtarimas apie realų jų 
pritaikymo gilesnį supratimą (idėjos nėra 
detalizuotos), o ne tik į formalų aprašą. 
Taigi siūlymai vertinami pozityviai kaip 
ateities inovacijų galimybė. 

Tema PP mažai diskutuojama, o ir siūlymai 
aptariami, nurodant apie LED integravimo 
galimybes (16 p.). Šioje PP dalyje 
pasigendama meninio apšvietimo, šviesos 
instaliacijų ir dizaino sprendimų...  

Dar daugiau, mįslingai užsimenama apie 
galimybę įrengti saulės elektrinių parką (17 
p.), toliau visiškai neplėtojant šios idėjos. 

9. Inžineriniai 
sprendimai 

Dalyje aptariamos inžinierinės 
infrastruktūros įrengimo, pradedant vandens 
tiekimo ir baigiant lietaus nuotekų šalinimo 
galimybės.  
Pozityviai vertinamas siūlymas plėtoti 
natūraliai, vandeniui laidžias dangas tiek 
parko teritorijoje, tiek už jos ribų (59 p.). 
 
  

PP AR dalis atskirai nėra aptariama, tačiau 
fragmentiškai diskutuojama kitose AR 
dalyse.  
Taigi čia nėra konstruojamas sisteminis 
požiūris inžinerinės infrastruktūros 
plėtotės požiūriu. 

                                                        
16 Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio specialusis planas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/specialieji-
planai/vilniaus-miesto-savivaldybesseskines-slaitu-geomorfologinio-draustinio-specialusis-planas/ 
17 Informacija - žr. prieigą per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/AA03197E-B1E6-4079-A341-612D0C3E42EE 
18 Informacija - žr. prieigą per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/AA03197E-B1E6-4079-A341-612D0C3E42EE 
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10. Teritorijos bei 
jos prieigų 
atitikimas 
universalaus 
dizaino principams 

PP teikėjas itin detaliai aptaria UD temą, 
kurioje diskutuojamas apšvietimo poveikis 
ne tik antropogeninei, bet ir biogeninei 
aplinkai (60 p.), taip pat kiti UD 
pritaikomumo principai sąsajoje su 
techninės užduoties reikalavimų 
įgyvendinimu.  

UD tema PP aptariama itin kukliai ir tik 
bendrosios sampratos požiūriu, nors 
technikinėje užduotyje reikalaujama aptarti tai 
detaliai, visų 7 UD principų taikymo aspektu 
(17 p.).  
Šia prasme galima teigti, kad PP dalis 
neatitinka techninės užduoties 
reikalavimui.  

11. Konkursinės 
teritorijos bei jos 
prieigų atitikimas 
Šeškinės šlaitų 
geomorfologinio 
draustinio 
specialiajam planui 

Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio 
specialiojo plano pavadinimas minimas ir jo 
nuostatos deklaruotos 19 kartų kaip 
siektinos.  
Formaliai ir iš esmės tenkina techninės 
užduoties reikalavimus.  

Ar ŠŠGDSP sprendiniai rengti 2016 m. 
vadovaujantis tradicine – 
antropocentristine metų nūdiena atspindi 
šiuolaikinę tvarkybos paradigmą ir ar tai 
perspektyvi raidos kryptis – yra 
diskusinis ir atviras klausimas 
kraštovaizdžio politiką formuojantiems 
politikams. 

Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio 
specialiojo plano (ŠŠGDSP) pavadinimas 
minimas ir deklaruojamas atitikimas jam 15 
kartų ir iš esmės tenkina SP reikalavimus. 

Tačiau vertinant ŠŠGDSP sprendinius, PP 
siūloma bunkerių kultūrinė-muziejinė 
funkcija nėra suderinta su bioįvairovės 
išsaugojimo funkcija (ŠŠGDSP 2017: 11). 
Todėl būtinos taikyti kompensavimo 
priemonės šiai įvairovei palaikyti. 

12. Konkursinės 
teritorijos bendrieji 
rodikliai. Bendrųjų 
rodiklių lentelėje 
reikia pateikti šiuos 
duomenis: 
konkursinės 
teritorijų plotas, 
esamų ir naujai 
siūlomų želdynų, 
vejos, gėlynų, kietų 
dangų plotai, kiti, 
konkurso dalyvių 
manymu, svarbūs 
duomenys. 

Šis organizatoriaus reikalavimas yra 
įgyvendintas. PP teikėjas Bendruosius 
rodiklius pateikė lentelės forma ir tai 
atitinka techninės užduoties reikalavimui.  

Šis organizatoriaus reikalavimas yra 
įgyvendintas. PP teikėjas Bendruosius 
rodiklius pateikė laisva forma ir tai atitinka 
techninės užduoties reikalavimui. 

13. Projektinio 
pasiūlymo 
planšečių su 
projektiniais 
sprendiniais 
pateikimo 
vertinimas 

Planšečių grafinis atlikimas, turinys ir 
apimtis iš esmės atitinka techninės 
užduoties reikalavimui. 

Planšečių grafinis atlikimas, turinys ir 
apimtis iš esmės atitinka techninės 
užduoties reikalavimui. 

 
Išvada: 

Teisinio reglamentavimo nuostatas, statistinių, įvairių registrų duomenis, teritorijų planavimo dokumentų 
sprendinių teiginius apie vertingąsias objekto savybes, galima vertinti kaip duomenis ar informaciją apie 
išskirtinių teritorijoje savybių buvimą, tačiau, natūralu kūrybinės elgsenos modeliavimą, sprendimų bei 
kūrybinių technikų pasirinkimą, lemia daugelis kitų veiksnių. Kyla diskusinis klausimas - ar PP teikėjai 
atsižvelgia į šiuos duomenis, reikalavimus ir sąlygas ir kaip giliai juos analizuoja? Iš esmės galima teigti, 
kad taip, tačiau skirtingai ir savitai juos interpretuojant. Todėl šia prasme tiekėjų pateikti PP iš esmės 
neprieštarauja techninei užduočiai.  

Jonas Jakaitis     
 
 
 
 



17/19 
 

TARPTAUTINĖS VERTĖS ŠEŠKINĖS KOMPLEKSO (ŠEŠKINĖS ŠLAITŲ 
GEOMORFOLOGINIO DRAUSTINIO) IR JO PRIEIGŲ APLINKOS PRITAIKYMO 

LANKYMUI IR PAŽINIMUI 
 

IDĖJOS PROJEKTO KONKURSO RECENZIJA 
 
 Recenzentė: Ramunė Baniulienė, atestuota aplinkos ministerijos želdynų projektų rengimo 
vadovė, atestuota Jungtinės Karalystės kraštovaizdžio instituto narė 
 
 Nagrinėjamos Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio teritorijos, kaip kraštovaizdžio objekto, 
pagrindinė problematika yra aiški - trūksta prieigų lankytojams pažinti ir mėgautis šiuo nuostabiu 
gamtos kampeliu miesto centre bei trūksta kryptingos tausojančios šios teritorijos kraštovaizdžio 
priežiūros. Naujojo projekto sprendiniams derėtų subtiliai ir ramiai prisiliesti prie nagrinėjamos 
teritorijos kraštovaizdžio - pirmu smuiku čia griežia turtinga gamtos elementų visuma, kurios 
trapumas ir nenustojanti kaita privalo būti suvaldyta kūrybišku ir pagrįstu priežiūros scenarijumi.   
 Plataus uždavinių sąrašo - Šeškinės komplekso kaip gamtos paminklo išsaugojimas ir 
informacijos apie jį sklaida, nekilnojamojo kultūros paveldo objekto komplekso pietrytinėje pusėje 
(Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių kompleksas, u. k. 31855) 
pritaikymas viešajam pažinimui ir naudojimui, rekreacijai būtinos infrastruktūros (takai, jungtys su 
aplinka, poilsio ir apžvalgos aikštelės) įrengimas, įvykdymui būtinos didelės finansinės investicijos. 
Esant investicijų stygiui, kartais tokie projektai, deja, nepatenka į prioritetinių sąrašus. Alternatyva - 
atsiradus teritorijos sutvarkymo projekto idėjoms-katalizatoriams, projekto vykdymas tampa 
įmanomas etapais pagal sudėliotą prioritetų sąrašą, atsiranda galimybės privačių ir viešų iniciatyvų 
apjungimui pasitelkiant suinteresuotus vietos verslus ir visuomenę. Atviras konkursas yra puiki 
platforma tokių idėjų raiškai ir tolimesniam Šeškinės komplekso atsinaujinimui derinant minkštosios 
ir kietosios infrastruktūros darbus. Sudaromos prielaidos ilgalaikei tvarkymo programai rastis 
identifikavus svarbiausius momentus,  kurie pradėtų šio svarbaus kraštovaizdžio objekto Vilniaus 
mieste transformaciją. 
 Konkursui pateikti du darbai, atsakydami į techninėje užduotyje išdėstytus reikalavimus, 
pasiūlė du skirtingus scenarijus, kaip Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio teritorijoje galėtų 
būti katalizuojami pokyčiai. Vienas projektas (Mamuto parkas) pasiūlė Mamuto tako tematiką, 
atveriančią galimybes veiklų ir infrastruktūros kryptingam formavimuisi. Kitas projektas (IUNCTIO) 
akcentuoja strategiškai išdėstytų architektūrinių elementų atsiradimą parko tapatybei atskleisti per 
vizualinius ryšius. Abu darbai beveik identiškai organizuoja jungčių sistemą parko teritorijoje, 
pagrįstai derindamiesi prie jau susiformavusių takų struktūros bei reljefo ypatumų. Abejuose 
darbuose šiek tiek trūksta botanine analize paremto Šeškinės komplekso želdyno esamos situacijos 
tvarkymo scenarijaus ir prioritetų, kurie bus (ir jau yra) reikalingi bet kokia forma prisiliečiant prie 
šio objekto.  
 Pateikti konkurso darbai atitinka specialiojo plano nuostatus ir sudėlioja reikalingus akcentus 
programai, kuria Šeškinės kompleksas ir jo prieigų aplinka pilnai gali būti pritaikoma lankymui ir 
pažinimui. 
 Mamuto parkas - projektas, kuris pasitelkė vieną iš esminių kraštovaizdžio architektūros 
objekto  kūrimo principų - aiškią idėją, aplink kurią sukasi planuojamos parko funkcijos ir estetika, 
bei kurios pagalba atskleidžiamas teritorijos tapatumas, konstruojamos edukacinės ir gilesnės 
pažinimo galimybės. 
 Projekte identifikuoti pagrindiniai pėsčiųjų ir dviratininkų ryšiai bei šių ryšių problematiškos 
sąsajos  su aplinka (intensyvaus transporto gatvės atkerta šią viešą erdvę nuo aplinkos). Pasiūlyti 
tolimesnių jungčių sprendimų scenarijai įskaitant ir ekoduktą yra itin aktualūs nagrinėjamoje 
situacijoje, skatinantys judumą bei kompensuojantys prarastas gamtines jungtis. 
 Pagrindine idėja pasirinktas Mamuto parko scenarijus siūlo dėmesį telkti minkštajai 
infrastruktūrai, sudaro plačias galimybes edukacijai ir vietos tapatumo išryškinimui. Tuo tarpu 
projektu kuriama kietoji infrastruktūra - vardiniai takai, teminės pažintinės ir poilsio aikštelės, 
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edukaciniai stendai kuriami kaip pagalbinės priemonės teritorijos semantikai pajusti, temine stilistika 
animuojančios vietos tapatumą.  
 Lietaus vandens surinkimo į lietaus sodus idėja yra sveikintina, bet nuvedimas į Neries senvagės 
ežerėlius atrodo rizikingas sprendimas, galintis pakenkti komplekso šlaitams, padidinti eroziją. 
Lietaus vandenį tikslingiau telkti prekybos ir pramogų centro „Akropolis“ ir šalimais planuojamo 
daugiafunkcinio sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros komplekso teritorijose, bei šalia Geležinio 
Vilko gatvės, neleisti jam tekėti už nagrinėjamos teritorijos ribų.  
 Kabantis takas ir regyklos praturtina sprendinius, tačiau reikalingas konstruktyvas šioms 
struktūroms įgyvendinti, tikėtina, būtų perteklinis. Dėl to teigiamai yra vertinamas atsisakymas šiame 
projekte plėtoti apžvalgos bokšto idėją  - apžvalga yra pilnai galima dėl esamo reljefo, o papildomi 
statiniai turėtų vizualinės ir struktūrinės įtakos aplinkai, kai tuo tarpu Šeškinės komplekso natūralaus 
pušyno masyvas yra atgaiva akiai miesto panoramose. 
 Želdynai panagrinėti glaustai, trūksta botanine analize paremto želdyno tvarkymo scenarijaus, 
tačiau tai galima atlikti ir sekančioje stadijoje, prieš pradedant bet kokius komplekso regeneravimo 
darbus. Pasiūlyti sprendiniai tinka prie esamo kraštovaizdžio gamtinio pobūdžio, siūlo įdomų 
edukacinį elementą  - skirtingus želdinių tipus, pasakojančius apie augalų raidą nuo ledynmečio iki 
šių laikų. Sprendiniuose mažai užsiminta apie pievų ekosistemų kūrimą, bet tai galima padaryti 
tolimesnėje projektavimo stadijoje.   
 Dangų ir mažosios architektūros sprendiniai papildo pagrindinę idėją, tolimesnėje stadijoje gali 
būti keliamas kokybės ir kainos klausimas, tačiau tai neturėtų įtakos pagrindinei idėjai. 
 Išvados. Mamuto parkas išsamiai atsako į keltus techninėje užduotyje klausimus bei pasiūlo 
scenarijų, atskleidžiantį vietovės tapatumą. 
 IUNCTIO - projektas, kuriame akcentuojami architektūriniai taškiniai objektai, kuriais 
komunikuojama  vietos istorija ir kuriama nauja vietovės tapatybė. Projekto idėja įvardinta lotynišku 
žodžiu „iniunctio“, verčiamu kaip „komanda, įsakymas“. Pasirinkta kraštovaizdžio objekto 
sprendinių pateikimo spalvinė gama (juoda-pilka-balta) sprendinius daro sunkiai įskaitomus. 
Urbanistinė projekto idėja paremta vizualiniais ryšiais su kitais miesto gamtos elementais (Gedimino 
kalnas, Sapieginės erozinis atragis ir t. t. - žr. urbanistinę schemą), atsiveriančiais iš planuojamų 
regyklos, apžvalgos bokšto ir poilsio aikštelių, apie kuriuos galima sužinoti iš ten pat esančių 
informacinių stendų ir yra įvardinama kaip „upės slėnių gamtoženklių dialogas“. 
 Projekte identifikuoti pagrindiniai pėsčiųjų ir dviratininkų ryšiai, probleminės jungtys su 
aplinkinėmis teritorijomis plačiau nenagrinėjamos, pažymima, kad lankytojai galės atvykti viešuoju 
transportu, ar palikti automobilius šalia esančiose stovėjimo aikštelėse. Palyginus išsamiai pateiktas 
nekilnojamojo kultūros paveldo komplekso pritaikymo naudojimui scenarijus su pavyzdžiais galėtų 
tapti pagrindu šio komplekso atskiro projekto programai. Gaivinama siauruko idėja, įvardinama kaip 
vienu svarbiausių šio projekto architektūrinių elementų. 
 Vientisos stilistikos architektūrinius elementus (apžvalgos bokštas, regykla, veiklai skirtos 
aikštelės) vienija medžiagiškumas  - medžio ir metalo konstrukcijos, betono ir plūktos dangos takai 
ir erdvės. Pažymėtina, kad kokybiškai išpildyti šiuos sprendinius reikės atitinkamų investicijų. 
Komisijai yra svarbu atsakyti į klausimą, ar komplekso pritaikymo rekreacijai idėja išliks tvari, jei, 
atsitiktų taip, kad kažkurios iš struktūrų reikėtų atsisakyti.  
 Želdynai panagrinėti glaustai, trūksta botanine analize paremto želdyno tvarkymo scenarijaus. 
Bendrais bruožais sprendiniuose pateikta idėja atkurti ir išsaugoti natūraliai susiklosčiusią gamtą, 
sukurti natūraliam miškui būdingą gamtovaizdį. Identifikuotos medynų ir atvirų pievų teritorijos. 
Pildomas jau esantis augmenijos scenarijus. Siūlymas sodinti kalnapušes komplekso atviresnių šlaitų 
stabilizavimui užtikrinti neatitinka siekio išryškinti gamtinės idėjos grynumą ir atkurti natūralią 
miškui būdingą aplinką. 
 Išvados. INIUNCTIO atsako į keltus techninėje užduotyje klausimus, siūlydamas teritoriją 
atnaujinti architektūrinių akcentų pagrindu. 
 
Ramunė Baniulienė (UAB „Terra firma LT“ direktorė, kraštovaizdžio architektė) 
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12. Ataskaitą pasirašę asmenys 
  

Eilės Nr. Vardas ir pavardė Pasirašančiojo pareigos 
konkurse Parašas 

1. 
 

Mindaugas Pakalnis 
 

Vertinimo komisijos 
pirmininkas ir narys 

 

 
2. 
 

Vaiva Deveikienė Vertinimo komisijos narė 
 

 
3. 
 

Gintaras Stauskis Vertinimo komisijos narys 
 

 
4. 
 

Jolanta Radžiūnienė Vertinimo komisijos narė 
 

 
5. 
 

Aurimas Sasnauskas Vertinimo komisijos narys 
 

6. 
 

Andrius Bakšys 
 

Konkurso koordinatorius 
 

 


