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1. Konkurso objektas 
 
 Konkurso objektas: VšĮ Centro poliklinikos Diagnostikos centro priestato Pylimo g. 3, 
Vilniuje architektūrinės idėjos projektų pasiūlymų atrinkimas, projektinių pasiūlymų, statybos 
techninio projekto, BIM modelio, pagrindinių pastato erdvių interjerų projekto parengimo, statybą 
leidžiančio dokumento gavimo bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų įgyvendinimui. 
 
Pav. 1 Projektuojamo sklypo vieta Vilniaus miesto plane  
(šaltinis: https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=teritory-maintenance#) 

 
 
Pav. 2 Projektuojamo sklypo vieta Vilniaus miesto plane  
(šaltinis: https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=teritory-maintenance#) 

 
 
Pav. 3 Konkurso objekto esama aplinka   
(šaltinis: Konkurso organizatorius) 

 
 
 



3/14 
 

2. Konkurso Skelbėjas (Užsakovas) ir organizatorius 
 
 Konkurso Skelbėjas (Užsakovas): VšĮ Centro poliklinika (toliau vadinama - 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 tikslai ir uždaviniai 
 
 Konkurso tikslai:  
1. išrinkti geriausiai urbanistinius, architektūros ir funkcinius aspektus bei kitus reikalavimus, 

išvardintus konkurso sąlygose ir jų prieduose, atitinkančią VšĮ Centro poliklinikos Diagnostikos 
centro priestato Pylimo g. 3, Vilniuje, projekto architektūrinę idėją; 

2. po architektūrinės idėjos išrinkimo neskelbiamų derybų būdu įsigyti projektavimo paslaugas. 
Konkurso Skelbėjas turi teisę architektūrinės idėjos įgyvendinimo paslaugas (projektinių 
pasiūlymų, statybos techninio projekto, BIM modelio, pagrindinių pastato erdvių interjerų 
projekto parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo bei statinio projekto vykdymo 
priežiūros paslaugas) pirkti neskelbiamų derybų būdu, į neskelbiamas derybas kviečiant projekto 
konkurse I, II, III vietas laimėjusius dalyvius. Su neskelbiamų derybų laimėtoju konkurso 
Skelbėjas sudarys sutartį dėl VšĮ Centro poliklinikos Diagnostikos centro priestato Pylimo g. 
3, Vilniuje, projekto projektinių pasiūlymų, statybos techninio projekto, BIM modelio, 
pagrindinių pastato erdvių interjerų projekto parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo 
bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų; 

3. konkurso I-ą, II-ą ir III-ą vietas užėmusiems dalyviams skiriamos premijos: I-os vietos laimėtojui 
skiriama 9000 Eur, II-os - 6500 Eur, III-ios - 4500 Eur. 

 Konkurso uždaviai: 
1. išnagrinėti sklypo sutvarkymo galimybes, sukurti geriausią urbanistinį-architektūrinį sprendimą, 

tinkantį projektuojamame sklype ir atitinkantį projektinei teritorijai bei sklypui galiojančius ir 
rengiamus reglamentus, planuojamą programą bei kokybiškos architektūros principus;  

2. pasiūlyti VšĮ Centro poliklinikos Diagnostikos centro priestato Pylimo g. 3, Vilniuje 
sprendinius, juos derinti prie esamos urbanistinės aplinkos mastelio, sukuriant jungtis su esama 
visuomeninių erdvių sistema ir užtikrinant jų vizualinį sąryšingumą su esamais nekilnojamojo 
kultūros paveldo objektais (Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (kodas 33653); 
Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (kodas 25504); Vilniaus senamiestis 
(kodas 16073). Vizualinės apsaugos pozonis), išsaugant miestui ir visuomenei svarbius 
vizualinius-erdvinius rakursus; 

3. pasiūlyti VšĮ Centro poliklinikos Diagnostikos centro priestato Pylimo g. 3, Vilniuje 
sprendinius, sukuriant gydymo paskirties statiniui būdingus ir būtinus funkcinius ryšius, 
atitinkančius planuojamą programą. 

 
5. Konkurso dalyviai 
  
 Iki 2021-07-01 10:00 val. (vietos laiku) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau 
- CVP IS) elektroninėmis priemonėmis buvo pateikti 6 (šeši) pasiūlymai: 
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Eilės Nr. Tiekėjo pavadinimas Projekto pasiūlymo devizas 
1.  Įmonė 7 JUNGTIS 
2.  Įmonė 13 00000Z 
3.  Įmonė 20 777777 
4.  Įmonė 9 BOKSTT 
5.  Įmonė 6 101010 
6.  Įmonė 18 V83KG3 

 
 Iki 2021-07-01 10:00 val. (vietos laiku) LAS (adresas: Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius (2 
aukštas)) fizinėmis priemonėmis buvo pateikti 6 (šeši) pasiūlymai. 
 Projektų pasiūlymų išsidėstymas pagal pateikimo laiką: 
 

Eilės Nr. Projekto pasiūlymo devizas 
1.  BOKSTT 
2.  V83KG3 
3.  00000Z 
4.  101010 
5.  JUNGTIS 
6.  777777 

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

Eilės Nr. Vardas ir pavardė Profesija ir / arba specialybė, 
 ir / arba atstovavimas 

1.  Mindaugas Pakalnis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo 
miesto architekto skyriaus vedėjas (Vyriausiasis miesto 
architektas), architektas 

2.  Aurimas Sasnauskas LAS Architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos narys, 
architektas 

3.  Tadas Balčiūnas LAS Architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos narys, 
architektas 

4.  Marija Nemunienė UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ vyr. 
architektė, projekto vadovė 

5.  Vytenis Gerliakas 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 (architektas). 
 Recenzentai:  
1. Kazimieras Reimeris (architektas); 
2. Ignas Lukauskas (architektas). 
  
7. Konkurso organizavimo terminai 
 

Eilės Nr. Data Konkurso etapas 
1.  2021-04-22 Konkurso paskelbimas 
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2.  2021-07-01 Konkurso projektų pasiūlymų pateikimas 
3.  2021-07-07 Konkurso projektų pasiūlymų viešas pristatymas 
4.  2021-07-08 Konkursui pateiktų projektų pasiūlymų vertinimo 

komisijos posėdis 
 
8. Konkurso eiga 
 
 „VšĮ Centro poliklinikos diagnostikos centro priestato Pylimo g. 3, Vilniuje, atviras 
architektūrinio projekto konkursas“ vyko vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, 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 
konkurso dokumentais ir jų galiojančiomis redakcijomis. 
 Skelbimas apie pirkimą 2021-04-22 buvo paskelbtas CVP IS (prieiga per internetą: 
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-680055). Taip pat, skelbimas apie konkursą 
2021-04-23 buvo paskelbtas LAS tinklapyje (prieiga per internetą: 
http://www.architektusajunga.lt/konkursai/las-konkursai/paskelbtas-centro-poliklinikos-priestato-
konkursas/). 
 Pateikus konkurso sąlygas dalyviams ir prasidėjus klausimų-atsakymų ir konkurso sąlygų 
patikslinimo laikotarpiui, paruošti atsakymai į pateiktus klausimus, kurie buvo išsiunčiami visiems 
užsiregistravusiems konkurso dalyviams, nenurodant, kuris dalyvis buvo klausimo autorius. 
 2021-07-01 konkursui buvo pateikti 6 (šeši) projektų pasiūlymai, savo fizinio pateikimo 
(planšečių ir maketo) sudėtimi atitinkantys konkurso sąlygose keliamus apimties reikalavimus, 
kurie 2021-07-03 buvo paskelbti LAS tinklapyje (prieiga per internetą: 
http://www.architektusajunga.lt/konkursai/centro-poliklinikos-priestato-konkursui-pateikti-6-
projektai/) ir 2021-07-02 buvo išeksponuoti LAS patalpose (adresas: Kalvarijų g. 1, LT-09310 
Vilnius (2 aukštas)). 2021-07-07 vyko konkursui pateiktų projektų pasiūlymų pristatymas 
visuomenei, Vilniaus miesto bendruomei, konkurso dalyviams. Taip pat, su konkursui pateiktais 
projektų pasiūlymais buvo galima susipažinti LAS tinklapyje bei ekspozicijoje LAS patalpose. 
 
9. Vertinimo komisijos posėdis 
 
 Konkurso vertinimo komisijos nariai buvo informuoti apie 2021-07-03 LAS tinklapyje (prieiga 
per internetą: http://www.architektusajunga.lt/konkursai/centro-poliklinikos-priestato-konkursui-
pateikti-6-projektai/) paskelbtus ir 2021-07-02 LAS patalpose (adresas: Kalvarijų g. 1, LT-09310 
Vilnius (2 aukštas)) išeksponuotus konkursui pateiktus projektų pasiūlymus. 
 2021-07-08 LAS patalpose (adresas: LAS, Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius (2 aukštas) vyko 
(vienas) uždaras vertinimo komisijos posėdis. 
 Posėdyje dalyvavo konkurso vertinimo komisijos nariai, recenzentai, posėdžio sekretorė, 
koordinatorius. Recenzentai konkurso vertinimo komisijos nariams pristatė kiekvieną konkursui 
pateiktą projekto pasiūlymą. Vyko vertinimo komisijos diskusija, kurios metu aptartas kiekvienas 
pateiktas projekto pasiūlymas pagal konkurso sąlygose pateiktus reikalavimus ir kriterijus. Šiame 
posėdyje konkurso vertinimo komisija nusprendė: priimti  vertinimui 6 (šešis) konkursui pateiktus 
tiekėjų projektų pasiūlymus, kurie atitiko minimalius konkurso sąlygose išdėstytus reikalavimus. 
 Toliau, nedalyvaujant recenzentams, vyko vertinimo komisijos diskusija, kurios metu dar kartą 
aptartas kiekvienas vertinti priimtas projekto pasiūlymas. Apie kiekvieną vertinimui priimtą projekto 
pasiūlymą pasisakė kiekvienas vertinimo komisijos narys. Šiame posėdyje kiekvienas vertinimo 
komisijos narys vertino (reitingavo balais nuo 0 iki 8 balų) kiekvieną vertinti priimtą projekto 
pasiūlymą pagal 5 (penkis) konkurso sąlygose išvardintus kriterijus (integralumas; originali ir 
vientisa architektūrinė idėja; inovatyvumas ir atitiktis darnaus vystymosi principui; technologiniai-
planiniai sprendimai; paslaugų kaina), pagal vertinimo tvarką, nurodytą konkurso sąlygose. 
Kiekvieno vertinimo komisijos nario balai buvo susumuoti bendroje suvestinėje lentelėje. Vertinimo 
komisija sustatė preliminarią projektų pasiūlymų eilę balų mažėjimo tvarka: 



6/14 
 

 
Projekto pasiūlymo 
vieta preliminarioje 

projektų pasiūlymų eilėje 

Projekto pasiūlymo 
devizas 

Projekto pasiūlymo 
įvertinimas balais 

1. JUNGTIS 83,73 
2. 777777 67,72 
3. V83KG3 59,50 
4. 101010 40,23 
5. 00000Z 33,22 
6. BOKSTT 27,72 

 Vertinimo komisija pateiktus projektų pasiūlymus vertino atsižvelgiant į tai ar jie atitiko 
konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus ir tikslus.  
 
10. Viešojo pirkimo komisijos posėdis 
 
 Remiantis konkurso sąlygų 88. punkto nuostata, „Viešojo pirkimo komisija atmeta projekto 
pasiūlymą, jeigu: 88.9. Vertinimo komisijos protokole užfiksuota, kad projekto pasiūlymo ekspertinio 
vertinimo kriterijų, bent vieno iš kriterijų K₁-K₄, vidutinė reikšmė yra 4 (keturi) ir mažiau balų. Bent 
vienos iš ekspertinio vertinimo kriterijų K₁-K₄ vidutinė reikšmė - tai visų Vertinimo komisijos narių 
atskiro projekto pasiūlymo įvertinimo, konkretaus vertinimo kriterijaus balų suma, padalinta iš 
Vertinimo komisijos narių skaičiaus“, viešojo pirkimo komisija pagal vertinimo komisijos atliktą 
projektų pasiūlymų ekspertinį vertinimą pagal atskirus keturis kriterijus (K₁-K₄), nustatė, kad 
keturių projektų pasiūlymų, kurių devizai „V83KG3“ (K₃ vid. = 3,5), „101010“ (K₃ vid. = 3,0; 
K₄ vid. = 3,0), „00000Z“ (K₃ vid. = 2,0) ir „BOKSTT“ (K₁ vid. = 1,5;  K₃ vid. = 2,0; K₄ vid. = 
1,0), vidutinis įvertinimas balais pagal atskirą kriterijų surinko mažiau nei 4 (keturis) balus, 
todėl, vadovaujantis konkurso sąlygomis šie projektų pasiūlymai buvo atmesti. 
 Viešojo pirkimo komisija sudarė pasiūlymų eilę:   
1. 1 (pirmos) vietos laimėtoju yra pripažintas projekto pasiūlymas „JUNGTIS“; 
2. 2 (antros) vietos laimėtoju yra pripažintas projekto pasiūlymas „777777“. 
 Komisija įvertino tiekėjų, kurių projekto pasiūlymai pagal vertinimo rezultatus buvo pripažinti 
galimai laimėjusiais, aktualius atitiktį EBVPD patvirtinančius dokumentus ir nutarė, kad visų galimų 
laimėtojų pateikti dokumentai patvirtina Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente (EBVPD) 
nurodytą informaciją dėl pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų nebuvimo, o 
kvalifikacija atitinka pirkimo sąlygose keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Komisija 
pripažino projekto konkurso laimėtojais: 
1. 1 (pirmos) vietos laimėtoju yra pripažintas projekto pasiūlymas „JUNGTIS“; 
2. 2 (antros) vietos laimėtoju yra pripažintas projekto pasiūlymas „777777“. 
 Galutiniai projekto konkurso rezultatai bus paskelbti LAS tinklapyje (prieiga per internetą: 
http://www.architektusajunga.lt/category/konkursai/). 
 
11. Recenzentų ir vertinimo komisijos narių komentarai apie konkursui pateiktus projektų 
pasiūlymus 
 
 Vertinimo komisija 2021-07-08 LAS patalpose (adresas: LAS, Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius 
(2 aukštas) vykusiame uždarame posėdyje išsakė vertinimus apie visus vertinimui priimtus projektų 
pasiūlymus. 
 Priimtų vertinimui projektų pasiūlymų apibūdinimui panaudotos konkurso recenzentų pateiktos 
recenzijos ir konkurso vertinimo komisijos komentarai. 
 
11.1. Projekto pasiūlymas „JUNGTIS“ - 1 vieta projektų pasiūlymų eilėje (1-os vietos 
laimėtojas) 
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Pav. 4 Projekto pasiūlymo „JUNGTIS“ vizualizacija 
(šaltinis: Konkurso dalyvis) 

 
 
Recenzentų komentarai 
 
1. Aiškinamasis raštas pateiktas pagal užduotį, bet trūksta aiškesnio aprašymo pagal techninės 

užduoties 56.1.4.6. punktą (pastato esminiai inžineriniai sprendimai), turinio eiliškumas atitinka. 
Bendrieji rodikliai pristatyti  tinkamai. 
1.1. Komplekso architektūrinė išraiška su „užmoju“, tačiau nekontekstuali. Nėra išreikštas 

pagrindinis įėjimas. Pastato fasadų medžiagiškumas tinkamas, tačiau fasadai agresyvūs ir 
„aklini“ nuo Pylimo gatvės pusės. Bandoma apjungtį seniau statytą poliklinikos korpusą su 
nauju priestatu per „tiltą“-jungtį. Kelią abejonių šios jungties atrėmimo konstrukcijos 
sprendinys ties esamu poliklinikos pastatu. Abejotinas „panduso“ išeksponavimo sprendinys 
Pylimo gatvėje ties stotele vietoje atraminės sienutės. 

1.2. Kuriama aukštos vertės ir kokybiška ir ilgalaikė  aplinka. 
1.3. Bandoma kompleksą integruoti urbanistiškai, „prisirišant“ prie 1987 m. priestato užstatymo 

linijos. Abejotinas siūlymas  F. Zappos paminklą perkelti link gatvės. Paminklas buvo 
sukurtas būti kamerinėje aplinkoje, netinkamas eksponavimui „sovietiniais principais“. 

1.4. Pastato aplinka pritaikoma visiems visuomenės nariams. 
1.5. Architektūrinė-estetinė idėja vientisa, šiuolaikiška, tačiau brutaloka ir per mažai jautri 

konkrečiai vietai. 
2. Grafinis turinys išpildytas, bet pasigendama platesnės pagrindinių pastato erdvių interjerų 

sprendinių vizualizacijos. 
 
Vertinimo komisijos narių komentarai / pasiūlymai 
 
 Pateikto konkursinio darbo „Jungtis“ stiprybė yra geras urbanistinis integralumas, aprėpiantis 
visą poliklinikos pastatų kompleksą. Tūrio atitraukimas nuo Pylimo g. pasiteisina, žvelgiant iš 
aplinkinių gatvių perspektyvų. Teigiamai vertintinas sankryžos tarp K. Kalinausko ir Pylimo gatvių 
sprendimas, formuojantis nedidelę atvirą erdvę su perkeltu F. Zappos paminklu priešais 
projektuojamą pastatą. Pagirtinas K. Kalinausko gatvės išklotinės sprendimas, atskiriant vakarinę 
pastato dalį ir priartėjant prie šiai gatvei būdingo mastelio. 
 Viršutinė jungtis arba tiltas virš esamo dviejų aukštų su pastoge tūrio, kelia abejonių dėl 
tikslingumo ir įgyvendinimo, bet pateisinama, kaip tris tūrius jungiantis elementas. 
 Fasadų sprendimo idėja aiški ir priimtina, tačiau jų kompozicinis sprendimas akivaizdžiai 
skubotas ir neišbaigtas. Fasadų dalių proporcijos ir jų sprendiniai ties K. Kalinausko ir Pylimo g. 
sankryža „rėžia akį“. Panaudota pernelyg daug architektūrinės kalbos.  
 Patekimas į naujajį priestatą projektuojamas netinkamoje vietoje, pernelyg paslėptas, 
projektuojama mažoka įėjimo-holo erdvė. Planinė projektuojamo priestato schema funkcionali ir 
aiški, tačiau mažokai dėmesio skirta laukiamųjų - koridorių edvių sprendiniams, ypač natūraliai jų 
apšvietai.  
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 Nemažai abejonių kelia ir atviro parkingo vieta prie K. Kalinausko gatvės ir tranzitinio pėsčiųjų 
tako. Įvažiavimas iš Pylimo gatvės į požeminį parkingą komplikuotas ir neracionalus. 
 Pasiūlymai (projekto pasiūlymo realizavimo metu): Tobulinti pastato architektūrinę išraišką. 
Peržiūrėti pagrindinio įėjimo vietos parinkimą, bei įvažiavimo į parkingą sprendinius. Įvertinti 
galimybę atsisakyti „tilto“ tarp projektuojamo ir 1987 m. poliklinikos  pastato. 
 
11.2. Projekto pasiūlymas „777777“ - 2 vieta projektų pasiūlymų eilėje (2-os vietos laimėtojas) 
 
Pav. 5 Projekto pasiūlymo „777777“ vizualizacija 
(šaltinis: Konkurso dalyvis) 

 
 
Recenzentų komentarai 
 
1. Aiškinamasis raštas pateiktas pagal užduotį, reikiamos apimties ir tikslios sudėties, turinio 

eiliškumas atitinka. Bendrieji rodikliai pristatyti tinkamai ir aiškiai. 
1.1. Komplekso architektūrinė išraiška kontekstuali. Nėra išreikštas pagrindinis įėjimas. Pastato 

fasadų medžiagiškumas tinkamas. 
1.2. Kuriama aukštos vertės ir kokybiška ir ilgalaikė  aplinka. 
1.3. Urbanistiškai integruotas pastatas. 
1.4. Pastato aplinka pritaikoma visiems visuomenės nariams. Tačiau patekimas prie F. Zappos 

paminklo nėra iki galo patogus. 
1.5. Estetika vientisa ir šiuolaikiška. 

2. Grafinis turinys išpildytas. 
 
Vertinimo komisijos narių komentarai / pasiūlymai 
 
 Šių autorių pateikiamas pasiūlymas labai kontekstualus, akivaizdžiai gerai apgalvotas. Pateiktos 
schemos aiškiai iliustruoja pateiktų sprendinių pasirinkimo motyvus.  Visi tūrių išdėstymo sprendimai 
yra sąlygojami objektyvių aplinkos veiksnių ir idėjinių nuostatų. Visgi K. Kalinausko ir Pylimo 
gatvių sankryžos akcentavimas žemėjančiu tūriu yra diskutuotinas. Tokiam sprendimui pritrūko tūrio 
pabaigos tvirtumo. Abejotinai atrodo ir nedidelis tūris teritorijos vakarinėje dalyje, skirtas 
konferencijoms - atskiro tūrio, nesusijusio funkciškai su poliklinikos patalpomis projektavimas nėra 
patogus naudojimui.  
 Urbanistinėje analizėje atkreipiamas dėmesys į Naujamiesčio urbanistinę struktūrą, tačiau Pylimo 
/ K. Kalinausko gatvių kampas „nusmukęs“, o tūris, kuris galėtų akcentuoti sankryžą, yra 
aukščiausioje sklypo dalyje. 
 K. Kalinausko g. išklotinė autorių sudalinama keliais tūriais, kažkiek mažinant pastato mastelį, 
tačiau vakarinė tūrio dalis leidžiantis K. Kalinausko gatve žemyn atrodo agresyviai.  
 Pastato fasadai stokoja orginalumo, o jų plastinė išraiška monotoniška ir reikalaujanti ypatingos 
precizikos apdailos detalėse. Abejotinas priestato cokolinio aukšto sprendimas. Leidžiantis K. 
Kalinausko gatvei link Pylimo gatvės fasade neformuojamas joks cokolis, pastatas tiesiog „susminga“ 
į šaligatvį, sukeldamas vizualinių ir funkcinių problemų. 
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 Pastato funkcija sutvarkyta gerai, akivaizdu, kad net ir koreguojant patalpų dydžius, nekiltų 
didelių problemų. 
 Aplinkos sutvarkymo pasiūlymai priimtini, atsižvelgta į kaimyninių sklypų savininkų interesus. 
 Pasiūlymai (projekto pasiūlymo realizavimo metu): Pastato architektūrinėje išraiškoje ieškoti 
įdomesnių, labiau novatoriškų sprendinių. Peržiūrėti Pylimo / K. Kalinausko gatvių kampo 
sprendinius. Tobulinti planinius (ypač konferencijų salės) sprendinius. 
 
11.3. Projekto pasiūlymas „V83KG3“ - 3 vieta projektų pasiūlymų eilėje (atmestas) 
 
Pav. 6 Projekto pasiūlymo „V83KG3“ vizualizacija 
(šaltinis: Konkurso dalyvis) 

 
 
Recenzentų komentarai 
 
1. Aiškinamasis raštas pateiktas pagal užduotį, keliais lapais viršijama aiškinamojo rašto apimtis, 

tiksli sudėtis, turinio eiliškumas atitinka. Bendrieji rodikliai pristatyti tinkamai ir aiškiai. 
1.1. Naujas priestatas išsiskiria savo kampuota, laužyta, galima sakyti, aštria stilistika, kuri nėra 

artima esamiems poliklinikos tūriams. Savo tūriu priestatas išsiskiria ir reprezentuoja šio 
laikmečio architektūrą, tačiau funkcija, vidiniai ryšiai yra glaudžiai susaistytas su esamais 
pastatais. Projektas kontekstualus savo medžiagiškumu ir koloritu, bet ne architektūrine 
plastika, kuriama funkcionali ir racionali vidinė pastato struktūra. 

1.2. Peržiūrėjus projektą, galima teigti, kad suprojektuota aukštos kokybės ir ilgaamžiška 
architektūra. Pasirinktos kokybiškos ir ilgaamžės pastatų fasadinės medžiagos - klinkerio 
plytos. Numatytos aukštos kokybės viešosios erdvės. 

1.3. Projektas pasižymi stipriu urbanistiniu integralumu. Formuojamas perimetrinis užstatymas. 
Atlikta K. Kalinausko ir Pylimo gatvių užstatymo analizė. Pagal K. Kalinausko gatvės 
užstatymo schemą tūriai išdėstyti ne tik lygiagrečiai, bet ir statmenai gatvės ašiai. Žalioji 
jungtis sklype išreiškiama priestatą padalinus į du korpusus. Esamas įvažiavimas iš Pylimo 
gatvės nekeičiamas. K. Kalinausko gatvės įvažiavimo vieta perkeliama arčiau vakarinės 
sklypo ribos, šalia įvažiavimo į kaimyninį sklypą. Numatyti 4 aukštų tūriai, priestato 
lygiagretaus K. Kalinausko gatvei aukštis apie 16,30 m aukščio nuo 111,70 abs. altitudės. 
Projektuojamo pastato aukštis iš Pylimo gatvės pusės derinamas su gretimų pastatų karnizo 
linija. Projektuojamų pastatų aukštingumas atitinka užduotį. 

1.4. Sklypo sprendiniai tenkina universalaus dizaino principus. Takas iki pastato nuo objekto 
ribos arba transporto priemonių stovėjimo zonos suprojektuotas taip, kad visi žmonės galėtų 
priartėti prie pastato, į jį įeiti ir iš jo išeiti. Vidaus erdvės taip planuojamos, kad žmonės su 
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negalia galėtų patekti į visas lankytojams skirtas patalpas. Pastate projektuojami du liftai, 
evakuacinėse laiptinėse numatytos neįgaliojo vežimėlio palaukimo vietos. 

1.5. Projektas pasižymi vientisa architektūrine idėja ir estetika, tačiau savo formomis galėtų 
labiau prisitaikyti prie esamų pastatų architektūrinės plastikos. 

2. Grafinis turinys aiškiai skaitomas ir suvokiamas. Grafinė medžiaga pateikta tinkamai. 
 
Vertinimo komisijos narių komentarai / pasiūlymai 
 
 Poliklinikos diagnostikos priestato projektas savo urbanistine idėja yra pakankamai 
kontekstualus, atsižvelgiama į esamų pastatų išdėstymą, papildoma jų kompozicija. Architektūrinė 
dviejų tūrių kompozicija vientisa, formuojanti perimetrinį K. Kalinausko gatvės užstatymą.  
Naudojamos klinkerio ir tinko apdailos medžiagos būdingos šiai vietai. Tačiau aklini arba ažūriniai 
klinkerio fasadai orientuoti į išorę, sunkiai identifikuojami su pastato paskirtimi - poliklinika. Be to, 
tai padiktuoja ne visai racionalius planavimo sprendinius - pagalbinės patalpos be langų planuojamos 
ties K. Kalinausko gatve, o gydytojų kabinetai orientuoti į siaurą vidinį kiemelį prieš esamo 
poliklinikos pastato kabineto langus. Trūksta fasadų detalizacijos. 
 Kelia abejonių patekimas į pastatą, kuris visiškai neišreikštas judant pietų-šiaurės kryptimi 
Pylimo gatve. Įėjimo į pastatą zona užspausta, akivaizdžiai joje trūksta vietos. Neišspręstos 
poliklinikos viešosios erdvės, kuriose paskirstomi lankytojų srautai. Įvaža į požeminį parkingą - 
nefunkcionali.  
 Teritorijos sutvarkymo sprendiniai priimtini ir aiškūs. 
 Statinys integralus Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 33653), 
urbanistinėje struktūroje, formuojamas perimetrinis užstatymos tipas, kontekstualios išklotinės. 
 Pasiūlymai (projekto pasiūlymo realizavimo metu): Siūloma formuoti poliklinikos viešąsias 
erdves, kuriose paskirstomi lankytojų srautai. Siūlytina kaip viešąją erdvę / vestibiulį formuoti dengtą 
vidinį kiemelį tarp esamo poliklinikos pastato bei projektuojamo. Spręsti parkavimo klausimą. 
Detalizuojant fasadus, ypač Pylimo gatvės, vengti architektūrinės biurų pastato išraiškos. 
 
11.4. Projekto pasiūlymas „101010“ - 4 vieta projektų pasiūlymų eilėje (atmestas) 
 
Pav. 7 Projekto pasiūlymo „101010“ vizualizacija 
(šaltinis: Konkurso dalyvis) 

 
 
Recenzentų komentarai 
 
1. Aiškinamasis raštas pateiktas pagal užduotį, bet trūksta aiškesnio aprašymo pagal techninės 

užduoties 56.1.4.4. punktą (projektuojamo pastato esminių žaliųjų (tvariųjų) sprendinių 
panaudojimas), turinio eiliškumas atitinka. Bendrieji rodikliai pristatyti nepilnai  tinkamai 
(nenurodytas pastato naudingas plotas). 
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1.1. Komplekso architektūrinė išraiška kontekstuali. Sprendiniai nėra novatoriški, gerai išreikštas 
pagrindinis įėjimas nuo sankryžos pusės. Pastato fasadų medžiagiškumas tinkamas, dera su 
aplinka, tačiau fasadai labiau primena gyvenamąjį daugiabutį namą nei gydymo įstaigą. 

1.2. Kuriama aukštos vertės kokybiška ir ilgalaikė  aplinka. 
1.3. Urbanistiškai integruotas pastatas. Tačiau abejonių kelia F. Zappos paminklo skvero 

sprendimas. Keistai atrodo pėsčiųjų srauto diversifikacija ties dirbtinai naujo priestato 
sukuriamu pėsčiųjų srauto nuo P. Cvirkos link Reformatų skvero atsišakojimu ties  F. Zappos 
paminklu. 

1.4. Pastato aplinka pritaikoma visiems visuomenės nariams. 
1.5. Architektūrinė-estetinė idėja vientisa, estetika tinkama šiai vietai, nėra novatoriška. 

2. Grafinis turinys išplidytas, bet pasigendama aiškesnių pagrindinių pastato erdvių interjerų 
sprendinių vizualizacijų. Genplane neaiškus žymėjimas. Ne visur nurodyti sanmazgai, baldai, 
išplanavimas. 

 
Vertinimo komisijos narių komentarai / pasiūlymai 
 
 Objekto projektiniai sprendiniai gerai reprezentuojami projekto vizualiniame pristatyme. Pastatas 
formuoja perimetrinį K. Kalinausko gatvės užstatymą.  
 Siūlomas klinkerio apdailos plastiškas užapvalintais kampais tūris su aiškiai išreikšta pagrindinio 
įėjimo zona ties gatvių sankirta. 
 Fasadų ir stogo dalies plastinė išraiška kelia tam tikrų abejonių dėl klinkerio spalvos pasirinkimo 
motyvacijos, įgyvendinimo galimybių ir tolimesnės eksplotacijos. Fasadų sprendiniai paremti 
dėmesiu detalėms, tačiau kažkiek stokoja orginalumo. Užapvalintos formos, kampai, stogai, 
naudojant klinkerio ar panašią apdailą, užprogramuoja sudėtingas detales, mazgus, todėl tikėtina, kad 
tokių sprendinių būtų atsisakyta techninio projekto stadijoje, todėl nukentėtų koncepcija. 
 Statinio erdvės neracionalios. Statinio funkcija turi trūkumų, nes nėra dalies užduotyje nurodytų   
patalpų, visgi pati plano schema yra priimtina. 
 Tūrio išdėstymas sklype priimtinas, kiek užspaustas tarpas tarp senojo poliklinikos pastato ir 
siūlomo naujojo korpuso. 
 Aplinkos sutvarkymo sprendiniai kelia abejonių dėl erdvės dydžio prie F. Zappos paminklo. 
 Dalyje pateiktų brėžinių akivaizdžiai matomi netikslumai, bylojantys apie autorių profesines 
žinias. 
 Pasiūlymai (projekto pasiūlymo realizavimo metu): Tobulinti pastato architektūrinę išraišką, 
tikslinti medžiagiškumą, stogų techninius sprendinius, revizuoti planinę erdvinę struktūrą. 
 
11.5. Projekto pasiūlymas „00000Z“ - 5 vieta projektų pasiūlymų eilėje (atmestas) 
 
Pav. 8 Projekto pasiūlymo „00000Z“ vizualizacija 
(šaltinis: Konkurso dalyvis) 
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Recenzentų komentarai 
 
1. Aiškinamasis raštas pateiktas pagal užduotį, tikslios apimties ir sudėties, turinio eiliškumas 

atitinka. Bendrieji rodikliai pristatyti tinkamai ir aiškiai. 
1.1. Priestato pastatas kontekstualus. Jis gerai įkomponuotas, L formos tūris formuoja perimetrinį 

užstatymą žvelgiant iš K. Kalinausko ir Pylimo gatvių. Projektas konceptualus, tačiau 
išsiskiria iš konteksto fasado ritmika ir penkto fasado plastika. Pastato įvaizdis būdingas 
biurų pastatams, pasikartojantis langų ritmas ir dideli langai nuo grindų iki lubų. Kuriama 
funkcionali ir racionali vidinė pastato struktūra. Pagrindinis įėjimas numatytas iš K. 
Kalinausko gatvės, tai pat esamoje vietoje šalia žaliosios jungties organizuojamas pagrindinis 
įvažiavimas. Žalioji jungtis nukreipiama arčiau kaimyninio sklypo, taip išvengiama 
transporto ir pėsčiųjų srautų susikirtimo. 

1.2. Suprojektuota aukštos kokybės ir ilgaamžiška architektūra. Pasirinktos kokybiškos ir 
ilgaamžės pastatų fasadinės medžiagos - klinkerio plytos. Numatytos aukštos kokybės 
viešosios erdvės. Paminklas lieka artimoje originaliai vietoje. F. Zappos skvere išsaugomi 
visi esami vertingi medžiai, želdiniai. Vengiama kietų dangų. 

1.3. Projektas pasižymi stipriu urbanistiniu integralumu. L formos tūris formuoja aiškų K. 
Kalinausko ir Pylimo gatvių perimetrą. Naujai formuojamas tūris numatytas pakankamai arti 
esamo (1D2/p) pastato („šviesos šulinys“), kyla klausimas ar projekte tinkamai įvertintas 
patalpų insoliacijos klausimas. Užpildomas „tuščias“ sankryžos kampas. Tinkamai išreikštas 
žaliasis koridorius tarp Reformatų ir P. Cvirkos skverų. Priestato aukštis vienu metru 
aukštesnis nei nurodyta užduotyje, 17,60 m nuo 112,20 alt. Išklotinėse aiškiai matomas 
nedidelis aukščio skirtumas, tačiau priestatas nėra aukštesnis už kitoje K. Kalinausko gatvės 
pusėje esančius pastatus. 

1.4. Pastato aplinka ir pagrindinis įėjimas pritaikyti visiems visuomenės nariams - taikomas 
universalaus dizaino principas, užtikrinant žmonių srautų judrumą ir projektuojamų patalpų 
prieinamumą (pasiekiamumą). 

1.5. Projektas pasižymi vientisa architektūrine idėja ir estetika. Siekiant išvengti monotoniško 
fasado iš K. Kalinausko gatvės kuriamas laužytas siluetas. Prie esamo užstatymo pastatas 
prisitaiko savo medžiagiškumu (geltonos klinkerio plytos) ir šlaitinių stogų ritmika, tačiau 
išsiskiria savo briaunuota, kampuota plastika. Žymi šiam laikmečiui būdingas architektūros 
tendencijas. 

2. Grafinė medžiaga pateikta tinkamai. 
 
Vertinimo komisijos narių komentarai / pasiūlymai 
 
 Pateikiama poliklinikos priestato idėja išsiskiria vientisa architektūrine išraiška, tačiau kartu 
sukuria ir pakankamai didelį pastato tūrį, žvelgiant iš K. Kalinausko g.  Pastato fasadų plastika menkai 
kontekstuali, monotoniška, jai trūksta orginalumo, kas daro objektą nepakankamai išraiškingą ir 
funkciškai atpažįstamą. Statinio langai iki grindų nėra priimtinas sprendimas poliklinikos, kurioje 
teikiamos fizioterapinės, gydomojo masažo, purvo vonių ir kitos panašios paslaugos. 
 Pastato planas - L formos ilgąja kraštine, formuojantis perimetrinį K. Kalinausko gatvės 
užstatymą. Stogo forma kuria laužytą pastato siluetą.  
 Vidinė pastato funkcinė schema aiški, funkcionali. 
 Aplinkos sutvarkymo sprendiniai priimtini, tačiau pateiktoje grafinėje medžiagoje nesuprantami 
pėsčiųjų judėjimo prioritetai vakarinėje dalyje, šiaurės-pietų kryptimi.  
 Pastatas viršija rekomenduotą aukštingumą. Siauras tarpas tarp projektuojamo statinio ir esamo 
užprogramuoja insoliacijos problemas. 
 Pasiūlymai (projekto pasiūlymo realizavimo metu): Tobulinti pastato architektūrinę išraišką 
naikinant monotoniją bei kuriant įvaizdį, labiau artimą poliklinikos įvaizdžiui ir neviršijant 
aukštingumo parametrų. 
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11.6. Projekto pasiūlymas „BOKSTT“ - 6 vieta projektų pasiūlymų eilėje (atmestas) 
 
Pav. 9 Projekto pasiūlymo „BOKSTT“ vizualizacija 
(šaltinis: Konkurso dalyvis) 

 
 
Recenzentų komentarai 
 
1. Aiškinamasis raštas pateiktas pagal užduotį, reikiamos apimties ir tikslios sudėties, turinio 

eiliškumas atitinka. Bendrieji rodikliai pristatyti tinkamai ir aiškiai. 
1.1. Projektuojamas priestatas išsiskiria savo architektūra, minimalistine estetika ir paprasta 

cilindrinių tūrių kompozicija. Naujas pastatas konceptualus, tačiau ne kontekstualus. Statinio 
architektūra artima gamyklinių / pramonių pastatų stilistikai. Kontrasto principu siekiama 
išsiskirti esamoje aplinkoje, norima tapti vizualiu dominantu, reprezentuojančiu pastato 
funkciją. Numatytas „neutralus“ baltos spalvos stiklo fasado medžiagiškumas neatpažįstamas 
pateiktose vizualizacijose. Naujas priestatas esamojoje situacijoje dominuoja ne tik forma, 
bet ir  savo aukštingumu. Viršijamas leistinas 3-5 aukštų reglamentas (pagal užduotį). Buvo 
rekomenduojama, kad siūlomo priestato aukštis neviršytų 1987 m. pastatyto korpuso (1d4/p) 
aukščio, t. y. ~16,20 m nuo 111,70 abs. altitudės. Abejonių kelia ir vidinė pastato struktūra 
arba numatyti automobiliniai liftai į požeminius aukštus. Įvažiavimas į požeminį parkingą 
numatytas iš K. Kalinausko gatvės. Papildomai numatytas patekimas per rampą iš Pylimo 
gatvės. Planuose matomas „naudingų“ patalpų ir koridoriaus (laiptinių) ploto santykis 
neatrodo racionalus tokio tipo pastatui. 

1.2. Kuriama aukštos kokybės aplinka, daug dėmesio skiriama sklypo sutvarkymui ir viešųjų 
erdvių kūrimui. Projektuojamas priestatas užima nedidelę galimo užstatymo zonos dalį. 
Numatytas F. Zappos paminklo integravimas - projektuojama F. Zappos alėja. Abejonių kelia 
fasado architektūrinė / estetinė ir tuo pačiu statybinė (įgyvendinimas) idėja. 

1.3. Šis projektas, lyginant su kitais, ypač išsiskiria urbanistinėje struktūroje. Dominuoja savo 
aukštingumu ir tūriais. Nėra formuojamas perimetrinis užstatymas. 

1.4. Tarp aukštų projektuojami laiptai, liftai ir keltuvai. Pastato forma ir struktūra aiški, joje 
lengva orientuotis, o vertikalūs ryšiai išreikšti, todėl galima teigti, kad pastate bus lengva ir 
intuityvu naviguoti. 

1.5. Projektas pasižymi vientisa architektūrine idėja ir estetika. Pasirinktas bekompromisis kelias 
- nesislėpti, projektuoti matomą statinį, kuris „neištirptų“ jį supančioje aplinkoje ir galimai 
taptų lokalia vietos dominante, landmark‘u. 

2. Grafinis turinys sunkiai skaitomas dėl netinkamai pasirinktos architektūrinės grafikos ir tamsaus 
fono. 

 
Vertinimo komisijos narių komentarai / pasiūlymai 
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 Autorių pateiktai pastato tūrinei koncepcijai trūksta kontekstualumo, integralumo. Nors pastato 
kompozicija kuriama medicinoje naudojamos cilindrinės formos įrangos (menzūros, švirkštai, 
vamzdeliai) tema, iš tiesų kuriamas įvaizdis labiau primena žemės ūkio inžinerinę įrangą - siloso 
bokštus. Projektuojami keturi cilindrai sukuria konceptualią, „švarią“ tūrinę - erdvinę kompoziciją. 
Autorius galima pagirti už drąsą ir ryžtą tokioje jautrioje vietoje siūlyti tokį konceptualų sprendinį.  
 Tačiau, siekiant įvykdyti projektavimo užduotį, šie sprendiniai sąlygojo leistino aukštingumo ir 
pastato aukščio viršijimą, ignoruojant aplinkinį užstatymo kontekstą. Statinio architektūra disonuoja 
Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 33653), urbanistinėje struktūroje, 
neatsižvelgta į rekomenduojamą perimetrinio užstatymo tipą. 
 Patekimas į projektuojamą objektą neišreikštas, o įvaža į požeminį parkingą nefunkcionali. 
Planinė struktūra aiški, tačiau daugelis patalpų dėl jų konfiguracijos sunkiai ekslotuojamos. Stiklo 
fasadai numato sudėtingą pastato perkaitimo kontrolę ir dideles eksplotacijos išlaidas.  
 Grafinėje sklypo sutvarkymo dalyje yra neatitikimų su pateiktomis vizualizacijomis. 
 Neatsakyta į konkurso užduotį demontuoti akmenų mūro atraminę sienutę nuo Pylimo gatvės. 
 Šio projekto pasiūlymo realizacija būtų labai brangi ir sunkiai įgyvendinama šiuo metu 
galiojančioje teisinėje aplinkoje. 
 Pasiūlymai (projekto pasiūlymo realizavimo metu): Tobulinti koncepcijos kuriamą įspūdį 
labiau artimą poliklinikos įvaizdžiui. 
 
 
 
Ataskaitą parengė: 
Konkurso koordinatorius 
SPV, SPDV, architektas 
Andrius Bakšys 
 

 
 


