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1. Konkurso objektas 
 
 Konkurso objektas: Paminklinio objekto Laisvės Kovos Karžygiui Juozui Lukšai-
Daumantui jo vardo skvere Apkasų ir Tuskulėnų gatvių sankirtoje, Vilniuje, meninės idėjos 
atrinkimas, projektinių pasiūlymų, techninio projekto, tvarkybos darbų projekto parengimo, statybą 
leidžiančių dokumentų (arba analogiškų pagal teisės aktų reikalavimus reikalingų dokumentų) 
gavimo, darbo projekto parengimo, paminklinio objekto sukūrimo ir fizinio išpildymo (pagaminimo) 
bei jo fizinio įrengimo (pastatymo) konkurso teritorijoje, projekto vykdymo priežiūros paslaugų 
įgyvendinimui.  
 
Pav. 1 Konkurso teritorijos vieta Vilniaus miesto plane 
(šaltinis: https://maps.vilnius.lt/miesto-tvarkymas) 

 
 
Pav. 2 Konkurso teritorijos vieta Vilniaus miesto plane 
(šaltinis: https://maps.vilnius.lt/miesto-tvarkymas) 
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Pav. 3 Konkurso objekto esama aplinka   
(šaltinis: fotografas Saulius Žiūra) 

 
 
2. Konkurso Skelbėjas (Užsakovas) ir organizatorius 
 
 Konkurso Skelbėjas (Užsakovas): Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau 
vadinama – VMSA, 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 meninius bei kitus reikalavimus, išvardintus konkurso pirkimo dokumentuose, 

atitinkančią Paminklinio objekto Laisvės Kovos Karžygiui Juozui Lukšai-Daumantui jo 
vardo skvere Apkasų ir Tuskulėnų gatvių sankirtoje, Vilniuje, meninę idėją; 

2. po meninės idėjos išrinkimo su konkurso laimėtoju (I-ą vietą užėmusio projekto pasiūlymo 
dalyviu) neskelbiamų derybų būdu įsigyti projektinių pasiūlymų, techninio projekto, tvarkybos 
darbų projekto parengimo, statybą leidžiančių dokumentų (arba analogiškų pagal teisės aktų 
reikalavimus reikalingų dokumentų) gavimo, darbo projekto parengimo, paminklinio objekto 
sukūrimo ir fizinio išpildymo (pagaminimo) bei jo fizinio įrengimo (pastatymo) konkurso 
teritorijoje, projekto vykdymo priežiūros paslaugas; 
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3. konkurso I-ą, II-ą ir III-ą vietas užėmusiems dalyviams skirti premijas: I-os vietos laimėtojui 10 
000 Eur, II-os – 7 500 Eur, III-ios – 5 000 Eur. 

 Konkurso uždaviai: 
1. sukurti pagarbų ir paveikų sprendinį, įamžinant Laisvės Kovos Karžygio Juozo Lukšos-

Daumanto atminimą, aktualizuojant šios asmenybės reikšmę šiuolaikinei Lietuvai;  
2. sukurti paminklinio objekto ir aplinkos  sprendinių ansambliškumą ir stilistinę dermę su 

kraštovaizdžiu; 
3. išsaugant dabartines Juozo Lukšos-Daumanto skvero funkcijas praturtinti jas naujomis – 

paminklinio objekto apžvalga, kameriniai partizaninio judėjimo atminties renginiai, patogumas 
visoms lankytojų grupėms bet kuriuo sezonu ir kt.; 

4. paminklinio objekto aplinkos sprendiniai turi būti tvarūs, t. y. būtini idėjai išreikšti ir tausojantys 
atnaujinto skvero funkcines zonas, želdinius, infrastruktūrą. 

 
5. Konkurso dalyviai 
  
 Iki 2022-06-14 13:00 val. (vietos laiku) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau 
vadinama – CVP IS) elektroninėmis priemonėmis buvo pateikti 5 (penki) projekto pasiūlymai: 
„TRIŠAKIS“, „MIŠKINIS“, „DEGA“, „LAISVĖS VALSAS“ ir „TĖVIŠKĖ“. 
 Iki 2022-06-14 13:00 val. (vietos laiku) LAS (adresas: Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius (2 
aukštas)) fizinėmis priemonėmis buvo pateikti 4 (keturi) darbai: „TRIŠAKIS“, „MIŠKINIS“, 
„DEGA“ ir „LAISVĖS VALSAS“. 
 Kadangi projekto pasiūlymas, kurio devizas „TĖVIŠKĖ“, iki CVP IS ir konkurso sąlygose (žr. 
konkurso sąlygų 10 ir 68 punktus) nurodyto projekto pasiūlymų pateikimo laiko buvo pateiktas tik 
CVP IS elektroninėmis priemonėmis, o fizinėmis priemonėmis (Vokas 1 ir Vokas 2) pateiktas 
pavėluotai, šis projekto pasiūlymas buvo eliminuotas iš dalyvavimo konkursui pateiktų projekto 
pasiūlymų vertinimo procedūrų. 
 Projekto pasiūlymų eilės numeracija, pateikta žemiau esančioje lentelėje, sudaryta pagal projekto 
pasiūlymo pateikimo laiką CVP IS. 
 

Eilės Nr. Projekto pasiūlymo devizas 
1.  TRIŠAKIS 
2.  MIŠKINIS 
3.  DEGA 
4.  LAISVĖS VALSAS 

 
6. Vertinimo komisijos sudėtis, Vertinimo komisijos pirmininkas, Vertinimo komisijos 
sekretorius, konkurso koordinatorius, recenzentai 
 
 Vertinimo komisijos sudėtis – 6 (šeši) nariai: 
 

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

 ir / arba atstovavimas 
1.  Mindaugas Pakalnis 

(Vertinimo komisijos 
pirmininkas) 

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

2.  Darius Linartas Architektas 
3.  Mindaugas Šnipas Skulptorius 
4.  Algirdas Kuzma Skulptorius 
5.  Vidas Simanavičius Skulptorius 
6.  Norbertas Černiauskas Istorikas 
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 Vertinimo komisijos pirmininkas: Mindaugas Pakalnis (Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vedėjas (Vyriausiasis miesto architektas), 
architektas). 
 Vertinimo komisijos sekretorė: Daiva Šereikienė (LAS administracijos vadovė). 
 Konkurso koordinatorius: Andrius Bakšys (architektas). 
 Recenzentai:  
1. Kazimieras Reimeris (architektas); 
2. Aušra Jasiukevičiūtė (skulptorė). 
  
7. Konkurso organizavimo terminai 
 

Eilės Nr. Data Konkurso etapas 
Konkurso eiga iki preliminarios projekto pasiūlymų eilės paskelbimo dalyviams CVP IS: 

1.  2022-02-17 Konkurso paskelbimas 
2.  Iki 2022-06-14 Konkurso projekto pasiūlymų pateikimas 
3.  2022-06-22 Konkursui pateiktų projekto pasiūlymų Vertinimo 

komisijos posėdis, preliminarios projekto pasiūlymų eilės 
sudarymas 

 
8. Konkurso eiga 
 
 „Tarptautinės vertės paminklinio objekto Laisvės Kovos Karžygiui Juozui Lukšai-
Daumantui idėjos atviro projekto konkursas“ vyko vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatymu bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 
D1-671 patvirtintomis, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei pirkimo 
dokumentais ir jų galiojančiomis redakcijomis. 
 Skelbimas apie pirkimą 2022-02-17 buvo paskelbtas CVP IS (prieiga per internetą: 
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2022-622139). Taip pat, skelbimas apie konkursą 
2022-02-18 buvo paskelbtas LAS tinklapyje (prieiga per internetą: 
http://www.architektusajunga.lt/konkursai/las-konkursai/konkursas-laisves-kovos-karzygio-j-
luksos-daumanto-atminimo-iamzinimui/). 

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. 
 Iki 2022-06-14 13:00 val. CVP IS priemonėmis ir fizinėmis priemonėmis konkursui buvo pateikti 
4 (keturi) projekto pasiūlymai, savo fizinio pateikimo (planšečių ir maketo) sudėtimi atitinkantys 
konkurso sąlygose keliamus apimties reikalavimus, kurie 2022-06-16 buvo išeksponuoti LAS 
patalpose (adresas: Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius (1 aukštas)).  
 
9. Vertinimo komisijos posėdis, kuriame sudaryta preliminari projekto pasiūlymų eilė 
 
 Konkurso vertinimo komisijos nariai buvo informuoti apie 2022-06-16 LAS patalpose (adresas: 
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius (1 aukštas)) išeksponuotus konkursui pateiktus projekto pasiūlymus. 
 2022-06-22 LAS patalpose (adresas: Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius (1 aukštas)) vyko (vienas) 
uždaras Vertinimo komisijos posėdis. 
 Posėdyje dalyvavo konkurso Vertinimo komisijos nariai, recenzentai, Vertinimo komisijos 
sekretorė, koordinatorius. Recenzentai konkurso Vertinimo komisijos nariams pristatė kiekvieną 
Viešųjų pirkimų komisijos vertinimui priimtą projekto pasiūlymą. Vyko Vertinimo komisijos 
diskusija, kurios metu aptartas kiekvienas Viešųjo pirkimų komisijos vertinimui priimtas projekto 
pasiūlymas pagal konkurso sąlygose pateiktus reikalavimus ir kriterijus. Šiame posėdyje konkurso 
Vertinimo komisija nusprendė: priimti  vertinimui 4 (keturis) konkursui pateiktus tiekėjų projekto 
pasiūlymus, kurie atitiko minimalius konkurso sąlygose išdėstytus reikalavimus. 
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 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 100 iki 1 balo) kiekvieną vertinti priimtą projekto 
pasiūlymą pagal 3 (tris) konkurso sąlygose išvardintus kriterijus (K1 – Meninė koncepcija ir išraiška, 
jos estetinė kokybė (40 % lyginamojo svorio); K2 – Meninių sprendinių socialinis paveikumas (30 % 
lyginamojo svorio); K3 – Meninių sprendinių funkcionalumas, racionalus programos išpildymas (20 
% lyginamojo svorio)), pagal vertinimo tvarką, nurodytą konkurso sąlygose. Kiekvieno Vertinimo 
komisijos nario balai buvo susumuoti bendroje suvestinėje lentelėje, kurioje taip pat buvo susumuoti 
K4 (C) vertinimo kriterijaus (Paminklinio objekto Laisvės Kovos Karžygiui Juozui Lukšai-Daumantui 
sukūrimo jo vardo skvere Apkasų ir Tuskulėnų gatvių sankirtoje, Vilniuje projektinių pasiūlymų, 
techninio projekto, tvarkybos darbų projekto parengimo, statybą leidžiančių dokumentų (arba 
analogiškų pagal teisės aktų reikalavimus reikalingų dokumentų) gavimo, darbo projekto parengimo, 
paminklinio objekto sukūrimo ir fizinio išpildymo (pagaminimo) bei jo fizinio įrengimo (pastatymo) 
konkurso teritorijoje, projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina (10 % lyginamojo svorio)) 
įverčiai.  Vertinimo komisija sustatė preliminarią projekto pasiūlymų eilę balų mažėjimo tvarka: 
 

Projekto pasiūlymo 
vieta preliminarioje 

projekto pasiūlymų eilėje 

Projekto pasiūlymo 
devizas 

Projekto pasiūlymo 
įvertinimas balais 

1. MIŠKINIS 97,62 
2. DEGA 89,16 
3. TRIŠAKIS 65,88 

 
 Rpx (vertinamo parametro reikšmė, kurią sudaro vertinimo metu parametrui suteiktų balų 
vidurkis, t. y. kiekvienas Vertinimo komisijos narys, vertindamas parametro atitikimą pirkimo 
dokumentų nustatytiems reikalavimams, suteikia parametrui tam tikrą įvertinimo balą, visų 
Vertinimo komisijos narių suteikti balai yra sumuojami ir apskaičiuojamas įvertinimo parametro 
vidurkis; žr. konkurso sąlygų 87 ir 107.10 punktus) suvestinėje projekto pasiūlymas „LAISVĖS 
VALSAS“ surinko mažiau nei 120 balų, todėl Vertinimo komisija šį projekto pasiūlymą atmetė (žr. 
konkurso sąlygų 88 ir 107.10 punktus). 
 Vertinimo komisija pateiktus projekto pasiūlymus vertino atsižvelgiant į tai ar jie atitiko esminius 
konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus ir tikslus.  
 
10. Konkurso eiga po Vertinimo komisijos posėdžio, paskelbus dalyviams CVP IS 
preliminarią projekto pasiūlymų eilę 
 
 2022-07-19 VMSA Viešųjų pirkimų komisijai atplėšus konkurso dalyvių CVP IS pateiktus 
Vokus 2 bei patikrinus tiekėjų kvalifikaciją, „Tarptautinės vertės paminklinio objekto Laisvės 
Kovos Karžygiui Juozui Lukšai-Daumantui idėjos atviro projekto konkurso“ laimėtojais buvo 
paskelti:  

I vieta – projekto pasiūlymas, kurio devizas „MIŠKINIS“ (autoriai Gediminas Piekuras ir UAB 
„Architektūros linija“ – Gintaras Čaikauskas, Ieva Kontautaitė); 

II vieta – projekto pasiūlymas, kurio devizas „DEGA“ (autoriai Džiugas Karalius, Povilas 
Konkulevičius, Kunotas Vildžiūnas, UAB „Archimeda“ – arch. proj. Vadovas Darius Meškauskas); 

III vieta – projekto pasiūlymas, kurio devizas „TRIŠAKIS“ (autorius Rytas Jonas Belevičius). 
 
11. Vertinimo komisijos narių projekto pasiūlymų apibūdinimas ir pasiūlymai, pateikti 2022-
06-22 Vertinimo komisijos posėdyje 
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 Vertinimo komisija 2022-06-22 LAS patalpose (adresas: Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius (1 
aukštas)) vykusiame uždarame posėdyje išsakė vertinimus apie visus vertinimui priimtus projekto 
pasiūlymus. 
 Projekto pasiūlymų apibūdinimui panaudotos konkurso Vertinimo komisijos narių komentarai – 
Vertinimo komisija pateikė projekto pasiūlymų apibūdinimus ir siūlymus projekto pasiūlymų 
įgyvendinimui. 
 P a s t a b a : Vertinimo komisijos narių projekto pasiūlymų apibūdinimas ir pasiūlymai, pateikti 
2022-06-22 Vertinimo komisijos posėdyje žemiau pateikiami tik tų projekto pasiūlymų, kurie buvo 
priimti vertinimui ir nebuvo atmesti kaip neatitinkantys konkurso sąlygose aprašytų reikalavimų. 
 
11.1. Projekto pasiūlymas „MIŠKINIS“ – 1 vieta projekto pasiūlymų eilėje 
 
Pav. 4 Projekto pasiūlymo „MIŠKINIS“ vizualizacija 
(šaltinis: Konkurso dalyvis) 

 
 

Projekto pasiūlymo apibūdinimas, įvertinant jo privalumus ir trūkumus: 
 Geriausiai vietos kontekste įkomponuotas, derantis ir foniniame triukšme neprapuolantis raiškus, 
minimalistinis sprendimas. Konsolė jau pati savaime sukuria įtampą, yra paveiki. Architektūriška 
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forma siejasi su Juozo Lukšos-Daumanto išsilavinimu, kinta judant aplink, atskleidžia asmenybės 
daugiabriauniškumą.  

Meninė koncepcija gera dėl aiškumo. Naudojamos išraiškos priemonės papildo norimą išsakyti 
idėją. Remiantis istoriniais faktais akcentuojama Juozo Lukšos-Daumanto autentiško buvimo ir 
veikimo vietos svarba, sąsajos su konkrečiu Juozo Lukšos-Daumanto veikimu Vilniuje. 

Paminklinis objektas skatintų domėtis istorija, savo forma neprimesdamas autoritarinio režimo 
įtvirtintų išraiškos priemonių. 

Minusai – ne iki galo atskleista Juozo Lukšos-Daumanto partizanavimo karjera, asmenybės 
išskirtinumas. 

Projekto idėja abstrakti, turinti vietos skirtingiems interpretavimo variantams. Sprendimo 
universalumas leidžia iš esmės nekeičiant idėjos ją tobulinti. 
 Pasiūlymai (projekto pasiūlymo realizavimo metu): 
 Apart rašytinės informacijos paminklą reikėtų papildyti su Juozu Lukša-Daumantu susieta 
vaizdine informacija (pvz. portretas, partizaninė simbolika). Svarstytinas mastelio didinimas. 
Numatyti patogesnę galimybę ir vietą iškilmingoms rikiuotėms. Realizuojant įvertinti galimas 
konsolės vibracijas ir apkrovas ant jos užlipus. Peržiūrėti sodinamų ąžuolų kiekį pagal realius 
suaugusio medžio gabaritus. 

Užrašuose vengti santrumpų. 
Apgalvoti lankytojų (vaikų) saugumo aspektus. 

 
11.2. Projekto pasiūlymas „DEGA“ – 2 vieta projekto pasiūlymų eilėje 
 
Pav. 5 Projekto pasiūlymo „DEGA“ vizualizacija 
(šaltinis: Konkurso dalyvis) 

 
 

Projekto pasiūlymo apibūdinimas, įvertinant jo privalumus ir trūkumus: 
 Meninė koncepcija patraukli dėl įdomiai kuriamo idėjos scenarijaus, įtraukiant žiūrovą į 
kompozicijos centrą.  Plieninės skulptūros dalys aiškiai matomos iš tolo. Projekte naudojama 
skirtingų meninių kalbų gausa šiek tiek blaško ir susidaro įspūdis, jog žiūrovui visai nepaliekama 
laisvės – net prisėsdamas turi pasirinkti tam tikrą vaidmenį. 

Raiški ugnies kaip kovos ir dinamikos idėja, bet turi ir kontraversiškų susinaikinimo prasmių. 
Išskirtinumas – ne tik eksterjerinės, bet ir interjerinės erdvės formavime. 

Rasta galimybė parodyti portretinį Juozo Lukšos-Daumanto atvaizdą, tačiau abejotinas 
patinavimo technologijos patvarumas. Paminklo išraiška ir dydis sunkiai konkuruoja su fono 
triukšmu.  
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Autorių pasiūlytas pavadinimas labiau komplikuoja nei padeda. Kaip ir suoliuko funkciją 
atliekantys rieduliai. 

Projekto privalumas – atpažįstamas, konkretus ir į esamą erdvę integruotas sprendimas, ypač 
atliepiantis socialinio paveikumo funkciją. 

Minusai – ne iki galo įtikinantis liepsnos motyvas, kuris nėra originalus, ne iki galo atspindintis 
Juozo Lukšos-Daumanto asmenybės patirčių. 
 Pasiūlymai (projekto pasiūlymo realizavimo metu): 
 Apgalvoti raiškiau skaitomus grafinės informacijos talpinimo būdus. Numatyti scenarijus ir vietą 
iškilmingoms rikiuotėms. Didinti atstumą nuo vaikų žaidimo aikštelės. Paieškoti daugiau su Juozo 
Lukšos-Daumanto asmenybe ir veikla susijusių kodų. 
 
11.3. Projekto pasiūlymas „TRIŠAKIS“ – 3 vieta projekto pasiūlymų eilėje 
 
Pav. 6 Projekto pasiūlymo „TRIŠAKIS“ vizualizacija 
(šaltinis: Konkurso dalyvis) 

 
 

Projekto pasiūlymo apibūdinimas, įvertinant jo privalumus ir trūkumus: 
 Vaizduojamas objektas turi aiškią nuorodą į medžio ir dvigubo kryžiaus simbolius. 

Vyčio kryžius – svarbiausias kovų simbolis, bet jo padauginimas susilpnina suvokimą, virsta 
dekoratyviu. Išraiška tinkama visam partizaniam judėjimui, bet neatskleidžia Juozo Lukšos-
Daumanto asmenybės. Dydis ir ažūrinis siluetas per silpni erdvės dydžiui. Privalumas – numatyta 
pakankamai vietos ir kietų dangų reprezentacinėms funkcijoms.  

Bendra meninė koncepcija vidutiniška dėl nepakankamo skulptūrinio paminklo integravimo į 
siūlomą projektą. Projekto dalys – naudojami rieduliai ir jų išdėstymas susilpnina pagrindinio akcento 
estetinį poveikį, formuojamas riedulių lankas plane labiau priskiriamas esamai vaikų žaidimo 
aikštelei. Parinktas riedulių mastelis konkuruoja su skulptūros postamento rieduliu, paneigdamas 
paminklinio objekto svarbą. Skulptūros plastika atlikta subtiliai. Medžiagiškumas ir faktūrų 
išraiškingumas aiškiai matomas, unikalus. 

Projekto privalumas – atpažįstamas ir konkrečia idėją atspindintis sprendimas. 
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Minusas – pernelyg dažnai sutinkamas ne itin originalus motyvas, labiau tinkantis miestelių, 
mūšių vietų ar kitų su partizanų karu susijusių vietų įamžinimui. Ne itin derantis prie urbanistinės 
aplinkos. 
 Pasiūlymai (projekto pasiūlymo realizavimo metu): 
 Ažūrinis paminklo siluetas būtų paveikesnis ramios plokštumos, sienos, o ne augmenijos fone. 
Reikėtų daugiau prasmių ir sąsajų su Juozo Lukšos-Daumanto asmenybe. 

Skulptūros kompozicinė schema gali būti daugiau trimatė, atrandant įvairesnių rakursų. 
Architektūrinis kontekstas gali būti kitoks. 
 
 
 
Ataskaitą parengė: 
Konkurso koordinatorius 
SPV, SPDV, architektas 
Andrius Bakšys 


