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1. Konkurso objektas 
 
 Konkurso objektas: Sapiegų parko (Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės 
statinių komplekso teritorijos dalies) ir jo prieigų tvarkybos idėjos statybos projektinių pasiūlymų 
ir parengiamųjų darbų, techninio projekto ir tvarkybos darbų projekto, BIM modelio parengimo, 
darbo projekto ir tvarkybos darbų projekto sprendinių detalizavimo, BIM modelio parengimo bei 
statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos. 
 
Pav. 1 Projektuojamo sklypo vieta 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 Skelbėjas (Užsakovas) ir organizatorius 
 
 Konkurso Skelbėjas (Užsakovas): UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ (pagal Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos suteiktą įgaliojimą) (toliau vadinama - VVK, Skelbėjas (Užsakovas)). 
 Konkurso sąlygų rengėjas, darbų eksponavimo ir vertinimo organizatorius: Lietuvos 
architektų sąjunga (toliau vadinama - LAS, organizatorius). 
 
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: nustatyti projekto konkurso laimėtojus, kurie pasiūlys tinkamiausius 
teritorijos projekto sprendinius, atitinkančius urbanistinius, architektūros ir funkcinius aspektus bei 
kitus reikalavimus, išvardintus šiose konkurso sąlygose ir jų prieduose. Šio konkurso I-os vietos 
laimėtojas sudarys pirkimo sutartį su perkančiąja organizacija dėl savo pasiūlyto projekto idėjos 
įgyvendinimo. Įgyvendinimas apima laimėjusio konkursą projekto idėjos statybos projektinių 
pasiūlymų ir parengiamųjų darbų, techninio projekto ir tvarkybos darbų projekto, BIM modelio 
parengimo, darbo projekto ir tvarkybos darbų projekto sprendinių detalizavimo, BIM modelio 
parengimo bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Taip pat šio konkurso 3 (tris) 
geriausius projektus pateikusiems tiekėjams bus įteiktos premijos: I-os vietos laimėtojui skiriama  
9000 Eur, II-os - 7000 Eur, III-ios - 4000 Eur. Vadovaujantis Projekto konkurso organizavimo 
taisyklių 82 punktu, perkančioji organizacija nesinaudos teise konkursą tęsti neskelbiamų derybų 
būdu. 
 Sprendžiamos problemos esmė: 
1. parko kultūros paveldo autentiškų elementų visumos išsaugojimas; 
2. parengti Sapiegų parko (Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių 

komplekso teritorijos dalies) ir jo prieigų tvarkybos darbų idėjos pasiūlymą, apjungiant 
svarbiausius gamtos, kultūros, architektūros, paveldo viešuosius objektus ir juos tinkamai 
sutvarkant sukurti ekonomiškai, kultūriškai, estetiškai patrauklią miesto viešąją aplinką, atitinkant 
projektinei teritorijai bei sklypui galiojančius reglamentus, planuojamą programą bei kokybiškos 
architektūros principus;  

3. sukurti parką kaip erdvę jo lankytojų rekreacijai, edukacijai bei esamo paveldo reprezentacijai. 
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5. Konkurso dalyviai 
 
 2021-01-05 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau vadinama - CVP IS) buvo 
paskelbta apie „Projektų ar prašymų dalyvauti priemimo termino“ pakeitimą, terminą pakeičiant iš 
2021-02-17 14:00 val. (vietos laiku) į 2021-03-05 14:00 val. (vietos laiku) (prieiga per internetą: 
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2020-671766). 
 Iki 2021-03-05 14:00 val. (vietos laiku) CVP IS elektroninėmis priemonėmis buvo pateiktas 1 
(vienas) darbas. 
 Iki 2021-03-05 14:00 val. (vietos laiku) LAS (adresas: Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius (2 
aukštas)) fizinėmis priemonėmis buvo pateiktas 1 (vienas) darbas. 
 

Eilės Nr. Turinys 
1.  SPG2021 

 
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.  Giedrė Čeponytė Vilniaus miesto savivaldybės Vyriausiojo miesto 
architekto skyriaus patarėja 

3.  Giedrė Filipavičienė VDA lektorė, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 
specialistė, architektė 

4.  Gintaras Čaikauskas UAB „Architektūros linija“, profesorius, architektas 
5.  Saulius Misevičius UAB „A.D.S“, architektas 

 
 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). 
 Konkurso koordinatorius: Andrius Bakšys (LAS, architektas). 
 Recenzentai:  
1. Ramunė Baniulienė (UAB „Terra firma LT“ direktorė, kraštovaizdžio architektė); 
2. Dalė Puodžiukienė (Paveldosaugos specialistė, menotyros mokslų daktarė, architektė); 
3. Aurimas Sasnauskas (UAB „A2SM“ vadovas, architektas, LAS Vilniaus skyriaus pirmininkas). 
 
7. Konkurso organizavimo terminai 
 

Eilės Nr. Data Konkurso etapas 
1.  2020-10-23 Konkurso paskelbimas 
2.  2021-02-17 Konkurso darbų pateikimas (terminas pakeistas) 
3.  2021-03-05 Konkurso darbų pateikimas 
4.  2021-03-17 Konkurso darbų viešas pristatymas 
5.  2021-03-18 Konkurso darbų vertinimo komisijos posėdis 
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8. Konkurso eiga 
 
 „Tarptautinės vertės Sapiegų parko (Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės 
statinių komplekso teritorijos dalies) ir jo prieigų tvarkybos idėjos atviras architektūrinio 
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 pirkimą 2020-10-23 buvo paskelbtas CVP IS (prieiga per internetą: 
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2020-671766). Taip pat, skelbimas apie konkursą 
2020-10-27 buvo paskelbtas LAS tinklapyje (prieiga per internetą: 
http://www.architektusajunga.lt/konkursai/las-konkursai/sapiegu-parko-tvarkybos-idejos-
konkursas/). 
 Konkurso dalyviai (tiekėjai) per konkurso sąlygose nurodytą terminą neprašė, kad perkančioji 
organizacija paaiškintų konkurso dokumentus ir nepateikė klausimų. 
 2021-01-05 CVP IS paskelbtas „Projektų ar prašymų dalyvauti priemimo terminas“ iš 2021-02-
17 buvo pakeistas į 2021-03-05. 
 2021-03-05 konkursui buvo pateiktas 1 (vienas) darbas, savo fizinio pateikimo (planšečių) 
sudėtimi atitinkantis konkurso sąlygose keliamus apimties reikalavimus, kuris 2021-03-06 buvo 
paskelbtas LAS tinklapyje (prieiga per internetą: http://www.architektusajunga.lt/konkursai/las-
konkursai/sapiegu-parko-tvarkybos-idejos-konkursas/) ir 2021-03-08 buvo išeksponuotas LAS 
(adresas: Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius (1 aukštas)). 2021-03-17 nuotoliniu būdu vyko konkursui 
pateikto darbo pristatymas visuomenei, Vilniaus miesto bendruomei, konkurso dalyviams. Taip pat 
su konkursui pateiktu darbu buvo galima susipažinti LAS tinklapyje bei ekspozicijoje LAS patalpose. 
 
9. Vertinimo komisijos posėdis 
 
 Konkurso vertinimo komisijos nariai buvo informuoti apie 2021-03-06 LAS tinklapyje (prieiga 
per internetą: http://www.architektusajunga.lt/konkursai/las-konkursai/sapiegu-parko-tvarkybos-
idejos-konkursas/) paskelbtą ir 2021-03-08 LAS (adresas: Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius (1 
aukštas)) išeksponuotą konkursinį darbą. 
 2021-03-18 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 konkursui pateiktą darbą. 
Vyko vertinimo komisijos diskusija, kurios metu aptartas pateiktas projektas pagal konkurso sąlygose 
pateiktus reikalavimus ir kriterijus. Šiame posėdyje konkurso vertinimo komisija nusprendė: priimti  
vertinimui 1 (vieną) konkursui pateiktą tiekėjų projektą, kuris atitiko minimalius konkurso sąlygose 
išdėstytus reikalavimus. 
 Toliau, nedalyvaujant recenzentams, vyko vertinimo komisijos diskusija, kurios metu dar kartą 
aptartas vertinti priimtas projektas. Apie vertinimui priimtą projektą pasisakė kiekvienas vertinimo 
komisijos narys. Šiame posėdyje kiekvienas konkurso vertinimo komisijos narys vertino (reitingavo 
balais nuo 0 iki 10 balų) vertinti priimtą darbą pagal 3 (tris) konkurso sąlygose išvardintus kriterijus 
(istorinio parko integralus respektavimas šiuolaikinės aplinkos kontekste, originali ir vientisa idėja, 
atitiktis darnaus vystymosi principui), pagal vertinimo tvarką, nurodytą konkurso sąlygose. 
Kiekvieno konkurso vertinimo komisijos nario balai buvo susumuoti bendroje suvestinėje lentelėje.  
 

Konkursinio projekto 
vieta projektų eilėje 

Konkursinio projekto 
devizas 

Konkursinio projekto 
įvertinimas balais 

2. SPG2021 38,8 
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 Vertinimo komisija pateiktą konkursinį projektą vertino atsižvelgiant į tai ar jis 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/). 
 Vertinimo komisija nusprendė neskirti pirmos vietos, remiantis konkurso sąlygų 88 punkto 
nuostatomis: „Vertinimo komisija gali ir neskirti pirmosios vietos, jeigu mano, kad pateikti projektai 
atitinka formalius reikalavimus, tačiau, atsižvelgiant į konkurso dokumentuose nurodytus tikslus, 
perkančiajai organizacijai yra nepriimtini“. Projektui SPG2021 buvo paskirta antra prizinė vieta. 
 
10. Vertinimo komisijos ir recenzentų komentarai apie konkursui pateiktus darbus 
 
 Vertinimo komisija 2021-03-18 nuotoliniu būdu Zoom platformoje vykusiame uždarame 
posėdyje išsakė vertinimus apie vertinimui priimtą projektą. 
 Konkursui pateikto darbo 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 „SPG2021“ - 2 vieta projektų eilėje 
 
Pav. 3 Konkursinio darbo „SPG2021“ vizualizacija 
(šaltinis: Konkurso dalyvis) 

 
 
Vertinimo komisijos narių komentarai / pasiūlymai / pastebėjimai 
 
 Istorinio parko integralus respektavimas šiuolaikinės aplinkos kontekste. Pateiktame darbe 
trūksta idėjos, sujungiančios išlikusių autentiškų barokinio ansamblio elementų tvarkybą su šios 
teritorijos šiandienos pritaikymu. Vienas iš projekto tikslų (kaip nurodyta konkurso techninėje 
užduotyje) - istorinių kultūros vertybių (Sapiegų ansamblio Vilniuje) išsaugojimas, atskleidimas ir 
išryškinimas - visiškai neatsispindi parengtuose sprendiniuose. 
 Pasiūlyti sprendiniai labai paviršutiniški, neįsigilinant į istorinę vertę ir įvairių laikotarpių 
daugiasluoksniškumą. Iki šių dienų išlikusių barokinių artefaktų nepaisymas ir nesureikšminimas 
sufleruoja apie dalyvių  neįsigilinimą į  kartu su konkurso sąlygomis pateiktą istorinių, archeologinių  
ir kt. tyrimų medžiagą. 
 Istorinio parko respektavimas projekte neišreikštas. Kai kurie sprendiniai pažeidžia vertingąsias 
savybes: buvusių fontanų, rūmų laiptų liekanas. Barokinio parko  interpretacija po gūdžiomis medžių 
lajomis atrodo gana karikatūriškai. 
 Originali ir vientisa idėja. Projekte pasiūlyta daug įvairių, skirtingos stilistikos architektūrinių 
ir apželdinimo sprendinių, tarp kurių labai sunku atsekti vientisą ir originalią idėją. Drąsių pasiūlymų 
gausu, bet trūksta aiškios minties.  
 Idėja apibrėžiama tik formaliu funkciniu zonavimu. Klaidinga aktyvaus poilsio aikštelės palei 
Antakalnio gatvę lokacija. 
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 Projekto architektūrinė / kraštovaizdinė įdėja pasiklydo siūlomame gausiame ir eklektiškame  
želdinime, kuris padarė „meškos paslaugą,“ galutinai paskandindamas tuos kelis po visų negandų 
išlikusius Sapiegų didybę menančius autentiškus barokinius  ženklus. 
 Atitiktis darnaus vystymosi principui. Jei darnus vystymasis suprantamas kaip visų 
bendruomenės grupių poreikių tenkinimas, tuomet galima sutikti, kad projektas dalinai atitinka šį 
principą. Tačiau sprendimuose daug atsitiktinių siūlymų, kurie klaidingi (aktyvaus poilsio aikštelė 
prie Antakalnio gatvės - vieta labai triukšminga, didelis užterštumas; žmonių su negalia automobilių 
parkavimas prie pagrindinių vakarinių vartų reprezentacinėje dalyje). 
 Atsitikinis parko zonavimas, gausių funkcijų siūlymas „sprogdina“ šią palygint nedidelę 
teritoriją. Ypač juntama  ambicingos įdėjos stoka, todėl bandymas „pamaitinti vilką ir išsaugoti avį“ 
šiuo atveju nėra vykęs. 
 Teritorijos vystymas išreiškiamas tik dekoratyviu, dažnai pertekliniu želdinimu. Nenurodyta, 
kokios technologijos ir inžineriniai sprendiniai bus taikomi tvariam naudojimui. Laipsniško teritorijos 
keitimosi sprendinių nėra. Nėra mažosios architektūros koncepcijos, pateikiamose vizualizacijose 
vaizduojami banalūs, abstraktūs sprendiniai. 
 
 Apibendrinimas. Konkurso rezultatas įrodo, kad šiandieniniai kūrėjai, vartotojai, užsakovai  
nepasiruošę septyniolikto ir dvidešimt pirmo amžiaus sinergijai miestų viešose erdvėse. Panašaus 
mąsto objektų kokybiškai transformacijai siūloma pasitelkti labai laipsnišką ir lėtą atgaivinimo būdą. 
Parko teritoriją pradėti sureikšminti įvedant daugiau turinio, palaikant ir skatinant pačių Sapiegų 
rūmų svarbą ir jų skubesnį restauravimą bei pritaikymą šiandienai, atlaisvinant kietas dangas aplink 
seniausią Vilniaus liepą, pagerinant jos augimvietę ir paglobojant ją, kad galėtų sulaukti santūraus, 
bet kokybiško šio parko atgimimo. 
 Verta pagirti vienintelius dalyvius, kurie drįso mesti iššūkį šiam sudėtingam konkursui ir 
sudalyvavo, įdėję daug pastangų, subrandino įvairių minčių ir pasiūlymų. Ateityje jiems siūloma 
atidžiau įsiskaityti į konkurso užduotyje nurodomus tikslus ir uždavinius, konsultuotis su specifinių 
sričių specialistais. 
 
11. Recenzijos 
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TARPTAUTINĖS VERTĖS SAPIEGŲ PARKO (SAPIEGŲ REZIDENCIJOS, 
TRINITORIŲ VIENUOLYNO IR LIGONINĖS STATINIŲ KOMPLEKSO TERITORIJOS 

DALIES) IR JO PRIEIGŲ TVARKYBOS IDĖJOS ATVIRO ARCHITEKTŪRINIO 
PROJEKTO KONKURSAS 

 
Recenzentė: Ramunė Baniulienė, atestuota aplinkos ministerijos želdynų projektų rengimo 

vadovė, atestuota Jungtinės Karalystės kraštovaizdžio instituto narė 
 
 Nagrinėjama Sapiegų parko teritorijos esama padėtis yra sudėtinga, tačiau kartu ir labai įdomi. 
Susilpnėjusi vizualinė ašis su Joanitų bažnyčios ir vienuolynu kompleksu, gatve nuo parko erdvės 
atkirsti Sapiegų, gausiai medžiais apaugusi parterinė dalis ir daugybę skirtingų interesų ir poreikių 
talpinantis naudojimasis teritorija kelia daugialypį klausimą kaip turėtų būti tvarkomas šis ypatingas 
Vilniaus miesto parkas. 2019 m. parengtas SĮ „Vilniaus Planas“ Sapiegų parko sutvarkymo projektas 
akivaizdžiai parodė, kad vienas atspirties taškas (šiuo atveju kultūros paveldo respektavimas) viešoje 
miesto žaliojoje erdvėje yra netvarus ir nepateisina šios dienos lūkesčių, keliamų miesto viešosioms 
erdvėms. Tiek pat svarbūs yra kiti faktoriai - visuomenės pamėgti naudojimosi erdve scenarijai, 
susiformavę jungtys ir jų trūkumas ir susiklosčiusi gamtinė situacija su veikiančia ekosistema, 
brandžiais medžiais, skurdžiu vejos pomedžiu ir pavieniais krūmynais. Tačiau tada susiduriame su 
aibe klausimų - ką daryti su medžiais, augančiais ne vietoje rūmų parterinėje dalyje, kaip kompensuoti 
jungčių praradimą, kuris silpnina parko kultūrinės ir istorinės tapatybės atskleidimo galimybes, kaip 
gelbėti medžius, virš kurių šaknų nutiesti pėstiesiems reikalingi takai ir, be abejo, kiek kainuos parko 
atnaujinimas bei tolimesnė ilgalaikė jo priežiūra. Todėl Sapiegų parko sprendiniams parengti 
reikalingas profesionalus jautrumas, kurį užtikrintų kraštovaizdžio architektūros, kultūros paveldo ir 
botanikos / biologijos sričių profesionalų komandinis darbas.  
 Konkursui pateiktas vienas darbas liudija apie tokių komandų, pajėgių imtis sudėtingų 
kraštovaizdžio architektūros ir kultūros paveldo objektų nagrinėjimo stygių Vilniuje ir Lietuvoje ir 
ypač svarbiu iškelia kraštovaizdžio architektūros studijų būtinumo bei kokybiškų teisinių 
pagrindų kraštovaizdžio architektūros objektų pilnavertiškumui įtvirtinimo  klausimus.  
 Esminis uždavinys šiame ir kituose panašios problematikos objektuose yra „nužerti laiko 
sąnašas“  nuo kurį laiką nepuoselėto istorinio paveldo kartu leidžiant aplink skleistis gamtai bei 
lankytis žmonėms ir palikti galimybę daliai keliamų klausimų būti atsakytiems vėliau, parko 
gyvavimo metu, kada bus palankesnės tam aplinkybės ir atsakymai tinkamai subrandinti.  
 Pateiktas projektas įvardinama urbanistine idėja dėlioja scenarijus techninėje užduotyje 
pateiktoms parko zonoms.  
 Centrinė dalis (1) - Esami medžiai parterinėje dalyje išsaugomi ir siūlomi tvarkyti bei genėti. 
Išsaugomas istoriografine medžiaga grindžiamas netikslus takų piešinys, siūlomi 3 m pločio takai  
grindžiami mastika surišta granito skalda. Kylantis  klausimas - kaip bus saugomos esamų išsaugomų 
medžių šaknys takų konstrukcijos įrengimo vietose, nes daugelyje vietų medžiai auga labai arti takų, 
jų šaknynas labai paviršinis. Dabartinėje situacijoje yra problemų su vertikaliniu planavimu ir lietaus 
vandens įgėrimu, polaidžio metu telkšo balos ant vejos ir takų. Sprendiniais šios problemos 
nesprendžiamos. Baroko partero idėja perteikiama sodinant dekoratyvius gėlynus ir karpomas 
gyvatvores - tokie išpuoselėti sprendiniai greičiausiai disonuos su esamais medžiais, jų išsidėstymu 
(nemažai medžių užaugo savaime) ir kurį laiką netvarkytomis jų lajomis bei darys šių medžių lajų 
būtiną ilgalaikę priežiūrą sudėtingesne (genint šakos kris ant šių gėlynų). Tokio sprendinio įrengimas 
ir priežiūra būtų brangi ir intensyvi. Tuo tarpu gėlyno, kaip vizualiai atraktyvaus elemento rytinėje 
partero dalyje priešais rūmus įrengimas šlaite galėtų labai sėkmingai funkcionuoti ir suteiktų 
reikalingą tai daliai akcentą.  
 Miesto laboratorija (2) - šioje dalyje sprendinių nepasiūlyta. Vertinant tai, kad „Miesto 
laboratorija“ turi stiprią veikiančią bendruomenę, tikslinga palikti erdvės jų iniciatyvoms, tačiau 
sprendiniais būtų buvę galima pasiūlyti prie bendros idėjos derantį scenarijų šioms iniciatyvoms. 
 Sportinė zona (3) - siūlomi prie bendro konteksto derantys ir sporto įrenginius švelninantys  
krūmų masyvai ir akcentinis medelis bei traukos taškas - geokupolas / oranžerija, kurioje siūloma 
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organizuoti gamtines edukacines veiklas gausiai čia besilankančioms šeimoms su įvairaus amžiaus 
vaikais. Sprendimas vakarinį patvorį želdinti krūmais vizualiai pagerintų erdvės kokybę, sulaikytų 
dalį triukšmo ir taršos nuo Antakalnio g. įvertintas augalų teikiamas sezoninis dekoratyvumas, 
parinktos tinkamos Vilniaus miesto sąlygoms ir viešoms erdvėms želdinių asortimentas.  
 Šiltnamio zona (4) - sprendinių nepasiūlyta, tačiau, tikėtina, sportinės zonos želdiniai galėtų 
tarnauti šios svarbios bendruomenei teritorijos vizualiniam atskyrimui nuo bendrų parko erdvių. 
 Antakalnio seniūnijos aplinka (5) - Rytinėje parko dalyje siūloma įveisti dekoratyvių krūmų ir 
daugiamečių augalų siekiant suteikti dekoratyvumo ir praturtinti skurdžius vejos plotus čia gausiai 
besilankantiems miestiečiams. Siūlomas sveikatingumo takas su specialia danga jaunimui. 
 Bendro naudojimo teritorija (6) - erdvė praplečiama siūlant atsisakyti esamos metalinės tvoros. 
Formuojamas „angliško tipo“ (aliuzija į buvusį peizažinio tipo parką)‚ parkas, kuriame numatytas 
informacinis pavilijonas, paliekama vaikų žaidimo aikštelė (nedetalizuojama) ir siūlomas amfiteatras 
bendruomenės susibūrimams. Papildoma akcentiniais dekoratyviais medžiais (medlievos, rojaus 
obelaitės, gudobelės), dekoratyviais krūmais, esamoje vejoje įrengiami svogūninių augalų masyvai 
siekiant paryškinti sezonų kaitą ir prailginti gamtos spalvų periodą. Vertinant dabartinę situaciją 
(teritorijoje veja ištrypta, neišspręstas lietaus surinkimas) kyla abejonių ar pasirinktas ir tik 
vizualizacijose pateiktas žaidimų zonos, kuri yra labai svarbi vietos bendruomenei, sprendinys 
pakankamai detaliai sprendžia funkcinius iššūkius. Taip pat abejotina, ar pasirinktos vizualiai 
aktyvios architektūrinės formos amfiteatras derės prie aplinkos, pateisins funkcinius vietos poreikius. 
 Parko prieigos pietinėje dalyje („smaigalys“ už parko tvoros tarp Antakalnio ir L. Sapiegos g.) 
(7) - Parko prieigos vakarinėje dalyje (kairėje įėjimo į parką vartų, esančių Antakalnio g. pusėje tarp 
Antakalnio g. ir parko tvoros) (8) - siūloma įrengti vartus perkeltoje tvoroje ir teritoriją želdinti 
suteikiant jai daugiau reprezentatyvumo. Siūlomi ginaliniai klevai įspūdžiui sustiprinti. 
 IŠVADOS:  
 Pateiktas darbas didžiausią dėmesį teikia želdinių, būtent naujų dekoratyvių augalų sprendiniams 
parke. Želdinių rūšys tinkamos Sapiegų Parko teritorijai, parterinės dalies sprendiniai kelia klausimų 
dėl praktiškumo ir tinkamumo. Esamų medžių problematika suprasta, pateikti medžių tvarkymo 
pirminiai scenarijai, tačiau trūksta pvz. restauruojamų takų esamų medžių polajuose pasiūlytos 
dangos virš šaknų detalesnio pateikimo - tai svarbu, nes labai dažnai realybėje sprendiniai sunkiai 
suderinami ir nukenčia medžiai. Neminimi ir šviestuvų įrengimo niuansai (kokiu būdu bus klojami 
laidai partero šviestuvams esamų medžių polajyje pajungti?). Nepateikiama ir kitų parko įvaizdžiui 
įtakos turėsiančių detalių - mažosios architektūros elementų, spalvinių sprendimų, tvorelių 
informacija. Šių ir kitų detalių idėjoms iliustruoti nepateikimas kelia paties sprendinio esminės 
idėjos buvimo klausimą, be kurios sprendiniai iš esmės nagrinėja tik augalų parinkimo ir išdėstymo 
nagrinėjamoje teritorijoje klausimus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10/17 
 

 K₁ - Istorinio parko integralus respektavimas šiuolaikinės aplinkos kontekste 
 K₂ - Originali ir vientisa idėja 
 K₃ - Atitiktis darnaus vystymosi principui 
 

Tarptautinės vertės Sapiegų parko (Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir 
ligoninės statinių komplekso teritorijos dalies) ir jo prieigų tvarkybos idėjos atviras 
architektūrinio projekto konkurso RECENZIJA istorinio suderinamumo aspektu 

 
 Architektė, menotyros mokslų daktarė Dalė Puodžiukienė 
 
 Konkursas skirtas parengti Sapiegų parko ir prieigų tvarkybos architektūrinę idėją, kurios vienas 
iš pagrindinių tikslų - istorinių nekilnojamųjų kultūros vertybių (Sapiegų ansamblio Vilniuje) 
išsaugojimas, atskleidimas ir išryškinimas („Tarptautinės vertės Sapiegų parko ir jo prieigų tvarkybos 
idėjos atviro architektūrinio projekto konkursas. Techninė užduotis“, p. 23). Teritorija yra Vilniaus 
miesto istorinės dalies - Antakalnio (kodas 16084) ribose. Šiaurinės pusėje ji ribojasi su gretimo 
užstatymo sklypais,  vakarų pusėje - su Antakalnio gatve, rytų - su L. Sapiegos gatve. Konkursui 
pasiūlytoje teritorijoje yra įvairiu lygmeniu saugomi objektai - Sapiegų rezidencijos, trinitorių 
vienuolyno ir ligoninės statinių kompleksai. 
 Brandžiojo baroko architektūrinis ansamblis - Sapiegų rezidencijos ir trinitorių vienuolyno 
statinių kompleksas - pradėtas kurti XVII a. paskutiniais dešimtmečiais, dvaro sodybą valdant 
Vilniaus vaivadai Jonui Kazimierui Sapiegai. Jo kūrime dalyvavo žymūs tuo metu Lietuvoje dirbę 
meistrai (Pjetras Pertis, Džiovanis Marija Galis, Mikelis Arkangelas Palonis). Reguliarus, 
„itališkuoju“ vadinamas sodas su laikotarpiui būdingu suplanavimu užėmė link Viršupio kelio 
(Antakalnio g.) besidriekiantį stačiakampį plotą, į kurį iš rūmų terasos vedė dvipusiai laiptai. 
Sodininku dirbo prancūzų kilmės asmuo, anot šaltinių, „sudalinęs parką kryžminiais takais“, 
būdingais barokinių parkų planavimui. Mūrinė tvora su vartais juosė sodo teritoriją iš trijų pusių; 
pietinėje pusėje tvora buvo medinė. Už jos driekėsi daržai. XVIII a. pabaigoje daržų vietoje įkurta 
„angliškuoju sodu“ vadinama peizažinė parko dalis.  
 Rezidencija ir vienuolynas su bažnyčia sudarė vientisą tūrinę erdvinę struktūrą, kuri dalinai 
deformuota pasiekė mūsų dienas. Senoji stačiakampė (centrinė) parko dalis išlaikė pirminius 
kontūrus, tvorą su dviem vartais, takų tinklo struktūros požymius su pagrindine išilgine ašimi. 
Sapiegų parko senoji dalis yra vienintelis parkas Lietuvoje, kuriame pagal istorinę medžiagą ir 
išlikusius ir tyrimų metu identifikuotus artefaktus galima atsekti taisyklingo barokinio XVII a. parko 
kompoziciją. Netaisyklingos formos peizažinė dalis pakito po XIX a. pabaigos - XX a. pradžios 
ligoninės korpusų statybos. 
 Dėl unikalumo ir paveldosauginės vertės nagrinėjama teritorija (ypač senoji centrinė parko dalis) 
sulaukė ypatingo specialistų ir visuomenės dėmesio. Tai patvirtina projekto techninėje užduotyje 
pateikiamų per paskutiniuosius du dešimtmečius atliktų tyrimų darbų sąrašas - 9 pozicijos (visa 
apimtimi dokumentai yra Techninės užduoties priede Nr. 14) ir nuorodos į galiojančius teritorijų 
planavimo ir kitus paveldo apsaugą reglamentuojančius dokumentus (9 pozicijos).  
 Paveldo tvarkybai ypač svarbūs yra: kultūrines vertes išryškinantis, teritorijos ir statinių 
tvarkybos darbų kryptis apribojantis ir pritaikymo galimybes nustatantis „Sapiegų rezidencijos, 
trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso (unikalus kodas 762) nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos specialusis planas“ (https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.370934/asr; http://testinis.kpd.lt/lt/node/1305) ir  
vertingąsias savybes identifikuojantys Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių 
komplekso (unikalus kodas 762)  ir jo dalių - parko(25773);  parko tvoros su trejais vartais (25774);. 
šaltinėlio grotos (17348) Kultūros vertybių registro duomenys (https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-
search). Objekto pažinimui ir sampratai taip pat labai svarbūs Specialiojo plano esamos būklės 
analizės dalyje pateikti  Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso, 
tame tarpe  Sapiegų parko, raidos laikotarpių aprašymas, papildytas istorinių planų bei nuotraukų 
kopijomis (autorės Laima Vileikienė, Indrė Baliulytė, Aušrelė Racevičienė) ir užstatymo istorinės 
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raidos analizės brėžinys, parengtas remiantis istoriniais ir natūroje atliktais architektūros tyrimais 
(autorius Edvardas Purlys).  Archeologiniai tyrimai - „Sapiegų parko tyrimų georadaru ataskaita“ 
(autorius Nikita Dobrotin, 2015-12-15) ir „Pažyma apie atliktus detaliuosius archeologinius tyrimus“ 
(autorius Gediminas Jonutis, 2017-11-29) patikslino artefaktų vietas, gylį nuo dabartinio žemės 
paviršiaus, kai kuriais atvejais indentifikavo sunykusių elementų formas (pvz., pirminių laiptų nuo 
rūmų į parką konfigūraciją). Apie istorinių parkų ir sodų ar istorinių viešųjų želdinių sutvarkymo 
principines nuostatas kalbama „Europos kraštovaizdžio konvencijoje, dokumentuose „Istoriniai sodai 
ir parkai“ (Florencijos chartija, 1982 m.) ir „Dėl istorinių miesto viešųjų parkų“ (ICOMOS-IFLA, 
2017-07-30). 
 Paveldosauginiu požiūriu didžiausias dėmesys skirtinas pagrindinei senajai stačiakampei parko 
daliai. Konkurso programos esminiai reikalavimai moduliuojami pagal specialiojo plano 
reikalavimus: atkurti šios parko dalies erdvinę struktūrą, sunykusius apželdinimo ir dekoro 
elementus, sudaryti sąlygas rezidencijos ir trinitorių vienuolyno ryšių atstatymui, apsaugoti 
ansamblius nuo papildomo vizualinio užterštumo. Konkurso rengėjai pateikė tyrimų dokumentus 
(priedas Nr. 14) ar jų internetines nuorodas, taip sukurdami prielaidas objekto pažinimui bei 
paveldotvarkos požiūriu tvarios koncepcijos sukūrimui.  
 Projekto SPG2021 vertinimas 
 Projektą sudaro aiškinamasis raštas, keturi privalomą vizualizaciją, planus su paaiškinimais 
talpinantys stendai ir du stendai su autorių pasirinktų vietų paveikslėliais. Paveikslėliai nežymėti ir 
neįvardinti, aiškinamajame rašte į juos nėra nuorodų; jie  nepagrindžia projekto teiginių.   
 Pirmame stende pateikiamas visos teritorijos principinė urbanistinė idėja. Teritorija pagrįstai 
zonuojama į dvi istoriškai susiformavusias - istorinio barokinio parko ir angliško tipo parko zonas. 
Brėžinyje ir paaiškinimuose nurodomi esami elementai, pagrindiniai takai, keliai ir kt., detalizuojama 
„angliško parko“ dalis (projekte atsižvelgiant į programines užduotis planuojamos sportinė, 
šiltnamio, Antakalnio seniūnijos, bendro naudojimo teritorijos). Pietinis teritorijos „smaigalys“ 
organiškai įsilieja į buv. peizažinio parko teritoriją, tuo tarpu aktyvios zonos jaunimui vieta, įsprausta 
tarp senosios parko dalies ir intensyvios eismui Antakalnio gatvės, kelia abejonių. 
 Antrame stende yra želdinių tvarkymo schema, trečiame - eismo ir apšvietimo idėjiniai projektai. 
Ketvirtas stendas skirtas istorinės dalies - parterio sutvarkymui, ir paveldosaugos požiūriu yra 
svarbiausias.  
 Projekte deklaruojama, kad istorinio barokinio parko zonoje, atkuriama buvusi parko takų 
struktūra. Tačiau palyginus siūlomą takų piešinį su 1737 m. Fürstenhoffo plano ir 1840 m. karo 
ligoninės situacijos planu, kuriuose gana tiksliai vaizduojamas takų tinklas, galima konstatuoti, kad 
autoriai to padaryti nesugebėjo. Atvirkščiai, įvesdami papildomą žiedą dar labiau nuo jos nutolo.  
 Autoriai net nebandė atkurti (ar galimai moderniomis priemonėmis interpretuoti) istorinės parko 
dalies erdvinę struktūrą, sunykusius apželdinimo ir dekoro elementus, sudaryti sąlygas rezidencijos 
ir vienuolyno ryšių atstatymui. Pagrindinė išilginė pastato ašis dėl esančio tako išryškėja savaime, 
tačiau masyvūs fontanai judant alėja veikiausiai blokuosi jos perspektyvą. Nežinia kodėl ir į kur 
kampu pasukami išėjimai iš fontanų - baseinų vidinių aikštelių. 
 Priemonių pabrėžti skersinei ašiai ir tokiu būdu užkoduoti Sapiegų parko ir vienuolyno jungties 
atstatymą, projekte  nenumatyta. 
 Apie erdvinę barokui būdinga kompoziciją, dinamišką ir daugiaplanę, kai rūmų pusėje atveriama 
saulės nušviesta erdvė, pina gėlių girliandų, o toliau želdinių aukštų bosketų ir medžių alėjų pagalbą 
kontrasto principu formuojamos uždaros ir paslaptingos erdvės - nėra ko ir kalbėti. Anot autorių 
baroką turėtų įprasminti augalų replikos - „raitytos“ kukmedžių gyvatvorės ir keli barokiniais 
pavadinti gėlynai. Barokinio parko vizija, kurią ketvirtoje vizualizacijoje pateikia autoriai, veikiau 
primena gūdžia Robin Hudo  girią, o ne kupiną misterijų XVII a. pabaigos - XVIII a. parką.  
 Taigi, projekte baroko nėra, ir jo nereikėtų minėti. Į kriterijų „Istorinio parko integralus 
respektavimas šiuolaikinės aplinkos kontekste“ neatsakyta, koncepcija nepateikta. Autoriai neskyrė 
pakankamai dėmesio istoriniam kontekstui ir baroko sampratai, dėl ko veikiausiai projekte buvo 
„pamesta“ ir registrinė vertybė - šaltinėlio grotas (17348).  
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 Kalbant apie želdinius kompozicijos aspektu, vertėtų pagalvoti, ar tikrai reikia išsaugoti „visus“ 
sodintus ar savaiminius medžius (priežiūrai reikės skirti lėšas ir žmogiškuosius išteklius). Naujų 
architektūrinių elementų įrengimas taip pat kelia daug klausimų: ar perstatant pagrindinius iš rūmų 
terasos nereikėtų atsižvelgti į archeologų ir istorikų pateiktus duomenis; ar masyvių baseinų pamatų 
ir vandens sistemų įrengimas nesunaikins po žeme glūdinčių autentiškų statinių reliktų, o takų 
tvarkymas - kai kur vos 10 cm gylyje esančių senųjų takų, ar pagrįsti kuriamų elementų parametrai 
(pvz. fontanų ir takų pločiai) ir kt. 
 Sapiegų parko istorinė dalis - tai brangakmenis Lietuvos parkų pavelde. Konkurso organizatoriai 
pateikė išsamią medžiagą. Projekto rengėjai arba ja nesidomėjo, arba jos nesuprato. Projekto eiga 
(dalyvių skaičius - 1 projektas ir pateikto projekto autorių požiūris į paveldą) parodė, kad visuomenė 
ir architektai tokio lygio vertybės tvarkybai dar nepasiruošę. 
 
 2021-03-15 
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TARPTAUTINĖS VERTĖS SAPIEGŲ PARKO (SAPIEGŲ REZIDENCIJOS, 
TRINITORIŲ VIENUOLYNO IR LIGONINĖS STATINIŲ KOMPLEKSO TERITORIJOS 

DALIES) IR JO PRIEIGŲ TVARKYBOS IDĖJOS ATVIRO ARCHITEKTŪRINIO 
PROJEKTO KONKURSAS 

 
RECENZIJA 

 
 Recenzentas: Aurimas Sasnauskas 
 
 Konkurso užduotis ir tikslai (pagal Konkurso sąlygas ir techninę užduotį) 
 
 Konkurso uždaviniai, susiję su urbanistiniais, architektūriniais ir funkciniais projektavimo 
aspektais: 

 parko kultūros paveldo autentiškų elementų visumos išsaugojimas; 
 parengti Sapiegų parko (Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių 

komplekso teritorijos dalies) ir jo prieigų tvarkybos darbų idėjos pasiūlymą, apjungiant 
svarbiausius gamtos, kultūros, architektūros, paveldo viešuosius objektus ir juos tinkamai 
sutvarkant sukurti ekonomiškai, kultūriškai, estetiškai patrauklią miesto viešąją aplinką, 
atitinkant projektinei teritorijai bei sklypui galiojančius reglamentus, planuojamą programą 
bei kokybiškos architektūros principus; 

 sukurti parką kaip erdvę jo lankytojų rekreacijai, edukacijai bei esamo paveldo 
reprezentacijai. 

 Konkurso tikslas: 
 parengti Sapiegų parko ir prieigų tvarkybos architektūrinę idėją, kurios tikslas: 
1) istorinių nekilnojamųjų kultūros vertybių (Sapiegų ansamblio Vilniuje) išsaugojimas, 

atskleidimas ir išryškinimas; 
2) susiklosčiusios gamtinės struktūros ir ekologinės pusiausvyros išsaugojimas, atskleidimas ir 

išryškinimas; 
3) visuomenės funkcinių poreikių (ir šiuo metu projektinėje teritorijoje esančių) išsaugojimas ir 

puoselėjimas bei naujų kūrimas. 
 
 Konkurso darbai 
 
 Konkursui pateiktas vienintelis darbas devizu SPG2021. 
 
 Konkursinio darbo SPG2021 sprendiniai 
 
 Projekto urbanistinė-architektūrinė idėja 
 Konkursinis projektas SPG2021 neturi aiškiai išreikštos urbanistinės-architektūrinės tvarkymo 
idėjos. Darbo autoriai architekūrinę idėją įvardina kaip: 

 Istorinėje barokinio parko zonoje (parteryje) moderniomis priemonėmis atkurti parko takų 
struktūrą, o kitose naujai tvarkomose teritorijose sukurti šiuolaikinėmis priemonėmis patogias 
daugiafunkcines erdves, kuriomis galėtų naudotis visi bendruomenės nariai. 

 
 Pagrindiniai konkursinio projekto sprendiniai 
 
 Visa parko teritorija dalinama į kelias zonas: 

 Istorinio barokinio parko zoną (parteris), kurioje atkuriama buvusio parko takų struktūra, 
išsaugoma esama augmenija, papildant ją naujų sodinių fragmentais, periferiojoje įrengiant 
traukos taškus; 
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 Angliško tipo parko zoną pietinėje teritorijos dalyje, kuri skirta bendruomenės reikmėms, 
aktyvesniam poilsiui ir veiklai, daug dėmesio skiriant naujos augmenijos sodinimui ir 
tvarkymui, šioje dalyje esama tvora demontuojama ir parko teritorija ženkliai praplečiama; 

 Rytų ir vakarų teritorijos zonas, kuriose įrengiami įvairūs traukos taškai, pažymimi esami, 
rytinėje dalyje įrengiant sveikatingumo taką ir pan.; 

 Parko prieigose, prie Antakalnio gatvės įrengiamas jaunimo aktyvaus poilsio zona, kuri skirta 
aktyvioms pramogoms, kuriomis galėtų naudotis viso kvartalo bendruomenė; 

 Tarp esamų pastatų kiemuose siūlomas modernus takų ir augmenijos tvarkymas. 
 
 Transporto ir pėsčiųjų sprendiniai 
 Sklype numatytas žiedinis kelias aptarnaujančiam transportui, žmonių su negalia patekimui (du 
parkingai jiems su galimybe išplėsti vietų skaičių). 
 Parteryje ir angliško parko zonoje takai su minkšta danga - nuo 2,5 iki 3 m pločio. Sveikatingumo 
takas su specialia danga. Vidinėje treitorijoje (kiemuose ir pan.) takai su kietomis dangomis. 
  
 Želdynų tvarkymo sprendiniai 
 Konkursiniame projekte SPG2021 daug dėmesio skirima esamų ir gausiam naujų želdynų 
tvarkymo sprendiniam. Planuojam išsaugoti maksimaliai visus teritorijoje augančius medžius, 
ypatingą dėmesį skiriant saugomai liepai. Detaliai išvardinami planuojami sodinti nauji augalai. 
Pagrindiniai želdynų tvarkymo sprendiniai: 

 Centrinėje parko dalyje projektuojamos barokinio parko replikos, t.y.augalų formomis 
pabrėžiamas viso komplekso istorinis momentas. Neaukštų gyvatvorių formomis labiau 
apšviestose parko vietose, kuriami baroko raštai. Tose vietose, kur vyrauja didžiausias šešėlis 
planuojamos barokinių raštų daugiamečių gėlių lysvaitės. Prie pagrindinių parko vartų tvoros 
sienas rekomenduojama želdinti vijokliniais visžaliais augalais. Centrinės parko dalies šiaurės 
rytiniame kampe rekomenduojama sukurti traukos vietą, kuri dengtų masyvias mūrines 
sienas. Siūloma įrengti pergoles; 

 Rytinėje citrinio parko dalyje prie laiptų link rūmų, siūloma įrengti spalvingą gėlyną; 
 Pietvakarinėje parko dalyje numatoma įkurdinti geokupolą - oražeriją. Šalia geokupolo 

rekomanduojama sukurti atraktyvų pavėsį toleruojančių augalų gėlyną, kurio centre pastatyti 
vabzdžių namelį su edukacine medžiaga; 

 Pietinė parko dalis yra labiausiai apšviečiama saulės, todėl stengiantis išsaugoti šią situaciją, 
rekomenduojami neaukšti želdiniai, siūloma sodinti nedidelį medžių kiekį, kurie būtų įdomūs 
savo žiedais, lapija ar kitais požymiais. Zonos tarp stacionarių įrenginių atskiriamos 
švelniomis krūmų grupėmis, kuriami pavasarinių gėlių akcentai vejoje. 

 
 Mažosios architektūros formų, apšvietimo sprendiniai, stiliaus elementai 
 Nors projekte minimi mažosios architektūros elementai, kaip informaciniai pavilijonai, 
amfiteatras, geokupolas, pergola, vaikų žaidimo aikštelė ir pan., tačiau detalesnių brėžinių ar 
informacijos trūksta. Dalis informacijos matoma pateiktose vizualizcijose, tačiau norint tiksliau 
vertinti sprendinius būtini brėžiniai, kuriuose matytusi tiek šių elementų matmenys, tiek tikslesnė 
apdaila. Pateiktam projekte visiškai nėra pateikta informacijos apie planuojamus būtinus parko 
elementus kaip suoliukai, šiukšlių dėžės ir pan. 
 Pateikti minimalūs ir pakankami formalūs parko apšvietimo sprendiniai. 
 
 Pastabos konkursinio projekto sprendiniams 
 
 Konkursinio projekto SPG2021 autoriai bandė atsakyti į konkurso užduotį, tačiau atrodo, kad kai 
kurie pasiūlymo sprendiniai ir pasiūlymai yra pertekliniai, o kai kurios svarbios detalės nutylėtos ar 
iš viso neišspręstos. 
 Projekto autoriai siūlo perkelti pietinę parko tvoros dalį, taip prijungiant žalią teritoriją tarp 
Antakalnio ir L. Sapiegos gatvių prie parko. Ši idėja atrodo įdomi, nes praplėstų parką, įveiksmintų 
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šiuo metu neišnaudojmą teritoriją tarp gatvių. Tačiau ši idėja prieštarauja teritorijos specialajam 
planui, tačiau ši tvoros dalis yra vėlėsnio laikotarpio ir galbūt toks sprendinys ateityje ir galėtų būti 
svarstomas. 
 Kaip ir prašoma konkurso sąlygose, projekto autoriai išskiria istorinę barokinio parko dalį, 
kurioje atkuriama buvusi parko struktūra. Išsaugodami esamus medžius, autoriai siūlo tam tikras 
barokinio parko replikas. Tačiau šios replikos kelia daug klausimų: nors yra aiškūs buvusių laiptų į 
Sapiegų rūmus pamatai, autoriai projektuoja laiptus neatsižvelgami į turimą autentišką medžiagą. 
Projektuojami, mano nuomone, chaotiški barokinių raštų gyvatvorių elementai. Nepateikta medžiaga 
apie mažąsias architektūros formas - suoliukus, šviestuvus, laiptus, fontanus. Žvelgiant į 
vizualizacijas šie elmentai neatrodo įtikinamai. 
 Centrinėje parko dalyje daug klausimų kelia tiek takų, tiek aptarnaujančiam transportui skirtų 
kelių sprendiniai. Pvz. projektuojamas kelias tarp esamų senų šiltnamių ir pastato. Šis kelias čia nėra 
funkciškai reikalingas, o vietos ten yra labai mažai. Daugelyje vietų nerodomi takeliai iki esamų 
įėjimų į pastatus. 
 Šiaurinės parko dallies teritorijos prie Miesto laboratorijos iš viso nėra pateikti. 
 Parko prieigose planuojama jaunimui skirta aktyvaus poilsio vieta taip pat kelia klausimų. 
Panašu, kad projekte rodomas riedlenčių parkas, tačiau jo vieta yra tiek šalia šaligatvio, tiek aktyvios 
transporto gatvės. Toks sprendinys kelia abejonių dėl saugumo užtikrinimo. 
 Parko takai įvardinami tik kaip kieta danga ir mikšta danga, todėl sunku vertinti ir suprasti kokią 
tiksliau kietą dangą jie įsivaizduoja. O juk tako danga labai svarbus elementas landšaftiniame 
projekte. 
 Visuose parko zonose planuojamas gausus želdinimas, įvairūs traukos taškai (geokupolas, 
pergola, gėlynas ir pa.), tačiau vertinant, kad tai ne botanikos sodas, o parkas skirtas antakalniečiams, 
o ir visiem vilmiečiams, pauzių, švarios vejos poreikis yra būtinas. 
 
 Formalus darbo atitikimas konkurso sąlygom ir užduočiai 
 
 Atitikimas teritorijų planavimo ir kitiems dokumentams 
 Konkursiniame projekte SPG2021 siūloma perkelti dalį pietvakarinės parko tvoros į kitą vietą, 
šioje dalyje parko tvora yra kiek vėlesnio laikotarpio, metalinė, tačiau Parko tvora su trejais vartais 
yra įtraukta į Kultūros vertybių registrą, tad šis sprendinys prieštarauja galiojantiems dokumentams. 
 
 Atitikimas projekto rengimo reikalavimams 
 Konkursinis projektas SPG2021 formaliai nepilnai išpildo „Tarptautinės vertės Sapiegų parko 
(Sapiegų rezidencijos,Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso teritorijos dalies) ir jo 
prieigų tvarkybos idėjos atviro architektūrinio projekto konkurso“ sąlygų reiklavmų. Projekte 
nepateikta: 

 Skersinių pjūvių (ne mažiau 2 vnt.); 
 Želdynų požymių sezoninės ir amžiaus kaitos vizualizacijos / fotomontažo; trūksta 

informacijos apie mažąsias architektūros formas; 
 Projekte nerodomi Konkurso techninėje užduotyje prašomos pateikti 2 parko funkcinės zonos 

(punktas 4.2.2) sprendiniai. 
 
 Išvada 
 
 Pirmiausia labai gaila, kad šiam svarbiam architektūriniam konkursui pateiktas tik vienas darbas, 
tad lyginti, rinktis, vertinti nebelieka galimybės. 
 Konkursinis projektas SPG2021 formaliai nepilnai išpildo „Tarptautinės vertės Sapiegų parko 
(Sapiegų rezidencijos,Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso teritorijos dalies) ir jo 
prieigų tvarkybos idėjos atviro architektūrinio projekto konkurso“ sąlygas, tačiau projekto 
sprendinius iš principo įmanoma suprasti ir vertinti. Tačiau dalies sprendinių neišbaigtumas kelia 
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daug klausimų dėl projekto kokybės ir tolesnio gebėjimo suvaldyti tokį projektą realybėje, ypač kada 
kalbame apie svarbų miestui Sapiegų parką. 
 Šis konkursas įdomus tuo, kad yra iškilęs dviejų skirtingų parko tiek projektavimo, tiek 
naudojimo filosofijų fronte: dabartinės Antakalnio bendruomenės filosofija ir noras yra matyti ir 
naudotis „pasidaryk pats“ parko idėjomis, kai tuo tarpu barokinio parko tikslas yra demonstruoti savo 
didybę, kuria lankytojas turi labiau gėrėtis nei naudotis. Suderinti šias filosofijas nėra lengvas 
uždavinys, tačiau man atrodo, kad pateiktas konkursinis darbas SPG2021, deja, bet iš vienos pusės 
bando naudoti, bet nesuvaldo barokinių replikų istorinėje parko dalyje, iš kitos pusės per daug 
„įspraudžia į rėmus“, nepalieka laisvumo kitoje parko dalyje, kuri yra labiau skirta bendruomenei. 
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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. 
 

Giedrė Čeponytė Vertinimo komisijos narė 
 

 
3. 
 

Giedrė Filipavičienė Vertinimo komisijos narė 
 

 
4. 
 

Gintaras Čaikauskas Vertinimo komisijos narys 
 

 
5. 
 

Saulius Misevičius Vertinimo komisijos narys 
 

6. 
 

Andrius Bakšys 
 

Konkurso koordinatorius 
 

 
 
 
 P a s t a b a : 
 2021-03-26 perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisija patikrinusi tiekėjo „SPG2021“ 
CVP IS priemonėmis pasiūlymo lange „Vokas 2“ pateiktą „Kainos pasiūlymą“ nustatė, kad tiekėjo 
pasiūlyta kaina neatitinka konkurso sąlygų 15 punkto reikalavimų, todėl tiekėjo „SPG2021“ pateiktas 
projektas buvo atmestas. 
 
 Konkurso koordinatorius Andrius Bakšys 


