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NAUJO VIEŠBUČIO PASTATO  
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1. Konkurso objektas 
 
 Konkurso objektas: Naujo viešbučio pastato ir greta jo esančio parko sutvarkymo projekto, 
Žygimantų g. 3, Vilniuje, architektūrinės idėjos projekto pasiūlymų atrinkimas, projektinių 
pasiūlymų, techninio projekto, BIM modelio, statybą leidžiančių dokumentų (arba analogiškų pagal 
teisės aktų reikalavimus reikalingų dokumentų) gavimo (t. y. tarpininkavimo statytojui gaunant 
statybą leidžiančius dokumentus (arba analogiškus pagal teisės aktų reikalavimus reikalingus 
dokumentus)), darbo projekto, pagrindinių pastato erdvių interjerų projekto bei statinio projekto 
vykdymo priežiūros paslaugų įgyvendinimui.  
 
Pav. 1 Konkurso teritorijos vieta Vilniaus miesto plane  
(šaltinis: https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=teritory-maintenance#) 

 
 
Pav. 2 Konkurso teritorijos vieta Vilniaus miesto plane  
(šaltinis: https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=teritory-maintenance#) 
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Pav. 3 Konkurso objekto esama aplinka   
(šaltinis: fotografas Saulius Žiūra) 

 
 
2. Konkurso Skelbėjas (Užsakovas) ir organizatorius 
 
 Konkurso Skelbėjas (Užsakovas): UAB „Vastint Lithuania“ (prieiga per internetą: 
https://vastint.eu/lt/?lang=lt) (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 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 šiose konkurso sąlygose ir jų prieduose, atitinkančią Naujo viešbučio pastato ir greta 
jo esančio parko sutvarkymo projekto, Žygimantų g. 3, Vilniuje, projekto architektūrinę idėją; 

2. po architektūrinės idėjos išrinkimo su konkurso laimėtoju derybų būdu įsigyti projektinių 
pasiūlymų, techninio projekto, BIM modelio, statybą leidžiančių dokumentų (arba analogiškų 
pagal teisės aktų reikalavimus reikalingų dokumentų) gavimo (t. y. tarpininkavimo statytojui 
gaunant statybą leidžiančius dokumentus (arba analogiškus pagal teisės aktų reikalavimus 
reikalingus dokumentus)), darbo projekto, pagrindinių pastato erdvių interjerų projekto bei 
statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas; 

3. konkurso I-ą, II-ą ir III-ą vietas užėmusiems dalyviams skirti premijas: I-os vietos laimėtojui 9 
000 Eur, II-os – 6 500 Eur, III-ios – 4 500 Eur. 
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 Konkurso uždaviai: 
1. išnagrinėti konkurso teritorijos (sklypo) sutvarkymo galimybes, sukurti geriausią urbanistinį-

architektūrinį sprendimą, tinkantį konkurso teritorijai (sklypui) ir atitinkantį konkurso teritorijai 
(sklypui) galiojančius reglamentus, planuojamą programą bei kokybiškos architektūros principus; 

2. pasiūlyti pastato ir greta jo esančio parko komplekso sprendinius, juos derinti prie esamos 
gamtinės ir urbanistinės aplinkos mastelio, sukuriant jungtis su esama visuomeninių erdvių 
sistema, užtikrinant jų vizualinį sąryšingumą su esamais nekilnojamojo kultūros paveldo 
objektais – Vilniaus senamiesčiu (kultūros vertybių registro kodas 16073), Vilniaus senojo miesto 
ir priemiesčių archeologine vietove (kultūros vertybių registro kodas 25504), Jono Juozapo 
Tiškevičiaus rūmais (kultūros vertybių registro kodas 1087), Boguslavo Radvilos rūmų 
liekanomis (kultūros vertybių registro kodas 43764), išsaugant miestui ir visuomenei svarbius 
vizualinius-erdvinius rakursus, sukurti ekonomiškai, kultūriškai, estetiškai patrauklią aplinką; 

3. pasiūlyti pastato ir greta jo esančio parko komplekso sprendinius, sukuriant pastatui ir greta jo 
esančiam parkui būdingus ir būtinus funkcinius ryšius, atitinkančius planuojamą programą bei 
atliepiant visuomenės, miesto ir konkurso skelbėjo lūkesčius; 

4. respektuotis esamas nekilnojamasias kultūros vertybes, numatant jų viešą eksponavimą; 
5. sukurti parką kaip bendramiestinę erdvę. 
 
5. Konkurso dalyviai 
  
 Iki 2022-09-28 14:00 val. (vietos laiku) LAS (adresas: Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius (2 
aukštas)) fizinėmis priemonėmis buvo pateikti 9 (devyni) projekto pasiūlymai: „112211“, „AUSRA“, 
„NERIES SKVERAS“, „3MITAS“, „4GARDEN“, „145215“, „eE1123“, „GALERY“ ir „VP0101“. 
 Projekto pasiūlymų eilės numeracija, pateikta žemiau esančioje lentelėje, sudaryta pagal projekto 
pasiūlymo pateikimo laiką. 
 
Eil. 
Nr. 

Projekto pasiūlymo devizas 

1.  112211 
2.  AUSRA 
3.  NERIES SKVERAS 
4.  3MITAS 
5.  4GARDEN 
6.  145215 
7.  eE1123 
8.  GALERY 
9.  VP0101 

 
6. Vertinimo komisijos sudėtis, Vertinimo komisijos pirmininkas, Vertinimo komisijos 
sekretorius, konkurso koordinatorius, recenzentai, ekspertas 
 
 Vertinimo komisijos sudėtis – 7 (septyni) nariai: 
 
Eil. 
Nr. 

Vardas ir pavardė Deleguoja Pareigos ir / arba profesija / specialybė 

1. Mindaugas Pakalnis 
(Vertinimo komisijos 
pirmininkas) 

Konkurso 
vykdytojas 

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

2. Kęstutis Vedeckis Konkurso 
skelbėjas 

UAB „Vastint Lithuania“ Generalinis 
direktorius 
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Eil. 
Nr. 

Vardas ir pavardė Deleguoja Pareigos ir / arba profesija / specialybė 

3. Mark Berke Konkurso 
skelbėjas 

Vastint Group Vyriausiasis architektas 

4. Irena Kliobavičiūtė Konkurso 
skelbėjas 

Architektė, nekilnojamojo kultūros paveldo 
specialistė 

5. Giedrė Filipavičienė Konkurso 
vykdytojas 

Architektė, nekilnojamojo kultūros paveldo 
specialistė 

6. Edgaras Neniškis Konkurso 
vykdytojas 

Architektas 

7. Povilas Čepaitis Konkurso 
vykdytojas 

Architektas 

 
 Vertinimo komisijos pirmininkas: Mindaugas Pakalnis (Architektas, Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vedėjas (Vyriausiasis miesto 
architektas)). 
 Vertinimo komisijos sekretorė: Daiva Šereikienė (LAS administracijos vadovė). 
 Konkurso koordinatorius: Andrius Bakšys (architektas). 
 Recenzentai:  
1. Diana Sabaliauskienė (Architektė, nekilnojamojo kultūros paveldo specialistė); 
2. Darius Linartas (Architektas, VGTU / Vilnius Tech Architektūros fakulteto Architektūros 

katedros doc. dr.). 
Ekspertas: Augis Gučas (Architektas, nekilnojamojo kultūros paveldo specialistas). 
 
Vertinimo komisijos posėdyje, taip pat, dalyvavo ir Atsarginė Vertinimo komisijos narė Kotryna 

Šakūnė (UAB „Vastint Lithuania“ Projektų vadovė). 
  
7. Konkurso organizavimo terminai 
 
Eil. 
Nr. 

Konkurso etapas Data 

1.  Konkurso paskelbimas 2022-06-28 
2.  Registracija į konkursą Iki 2022-09-28 

14:00 val. 
3.  Projekto pasiūlymų pateikimo termino 

pabaiga 
2022-09-28 
14:00 val. 

4.  Konkursui pateiktų projekto pasiūlymų 
Vertinimo komisijos posėdis, projekto 
pasiūlymų eilės sudarymas 

2022-10-25 
 

 
8. Konkurso eiga 
 
 „Naujo viešbučio pastato ir greta jo esančio parko sutvarkymo, Žygimantų g. 3, Vilniuje, 
atviras architektūrinis projekto konkursas“ vyko vadovaujantis: 
1. Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 13 straipsnio „Architektūrinių konkurso 

organizavimas“ nuostatais (prieiga per internetą: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3658622050c911e78869ae36ddd5784f?jfwid=-g0zrz4bb7); 

2. Lietuvos architektų sąjungos Architektūros konkursų organizavimo nuostatais (prieiga per 
internetą: http://www.architektusajunga.lt/wp-content/uploads/2019/03/LAS-konkursu-
nuostatai-2019-PR.pdf); 

3. Lietuvos architektų sąjungos Architektūros konkursų organizavimo nuostatų Priedo Nr. 1 
„Architektūros konkursų vykdymo rekomendacijų“ nuostatais (prieiga per internetą: 
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http://www.architektusajunga.lt/wp-content/uploads/2019/03/LAS-konkursu-vykdymo-
rekomendacijos-2019-PR.pdf); 

4. Lietuvos architektų rūmų Laikinųjų architektūrinių konkursų organizavimo nuostatais (prieiga 
per internetą: https://www.architekturumai.lt/wp-content/uploads/2020-01-22-laikinieji-
konkurs%c5%b3-organizavimo-nuostatai.pdf); 

5. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje 
projektuojamų objektų, kurių architektūrinėms idėjoms įvertinti privaloma skelbti projektų 
konkursus“ (prieiga per internetą: https://aktai.vilnius.lt/document/30369516). 
Skelbimas apie konkursą 2022-06-28 buvo paskelbtas Lietuvos architektų sąjungos tinklalapyje 

(prieiga per internetą: http://www.architektusajunga.lt/konkursai/las-konkursai/paskelbtas-
viesbucio-ir-parko-zygimantu-g-3-vilniuje-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. 
 Iki 2022-09-28 14:00 val. (vietos laiku) LAS (adresas: Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius (2 
aukštas)) fizinėmis priemonėmis buvo pateikti 9 (devyni) projekto pasiūlymai, savo fizinio pateikimo 
(aiškinamasis raštas, planšetės, maketas) sudėtimi atitinkantys konkurso sąlygose keliamus apimties 
reikalavimus, kurie 2022-09-29 buvo paskelbti LAS tinklapyje (prieiga per internetą: 
http://www.architektusajunga.lt/konkursai/zygimantu-g-3-vilniuje-konkursui-pateikti-9-darbai/) ir 
2022-10-06 buvo išeksponuoti LAS patalpose (adresas: Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius (2 aukštas)). 
Iki 2022-10-21 visuomenė galėjo teikti savo komentarus apie LAS tinklapyje ir LAS patalpose 
išeksponuotus architektūrinius projektus konkurso koordinatoriui elektroninio pašto adresu 
andrius.baksys@gmail.com – iki šios datos visuomenės komentarų nebuvo gauta. 
 
9. Vertinimo komisijos posėdis, kuriame sudaryta projekto pasiūlymų eilė 
 

Konkurso Vertinimo komisijos nariams, recenzentams, ekspertui ir konkurso Skelbėjui 
(Užsakovui) buvo pateikta prieiga prie skaitmeniniame formate konkursui pateiktų architektūrinių 
projektų. Visi buvo informuoti apie 2022-09-29 LAS tinklapyje (prieiga per internetą: 
http://www.architektusajunga.lt/konkursai/zygimantu-g-3-vilniuje-konkursui-pateikti-9-darbai/) ir 
2022-10-06 LAS patalpose (adresas: Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius (2 aukštas)) išeksponuotus 
konkursui pateiktus architektūrinius projektus. 
 2022-10-25 LAS patalpose (adresas: Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius (2 aukštas)) vyko uždaras 
Vertinimo komisijos posėdis. 
 Posėdyje dalyvavo konkurso Vertinimo komisijos nariai, recenzentai, ekspertas, Vertinimo 
komisijos sekretorė, koordinatorius. Recenzentai ir ekspertas konkurso Vertinimo komisijos nariams 
pristatė kiekvieną vertinimui priimtą projekto pasiūlymą. Vyko Vertinimo komisijos diskusija, kurios 
metu aptartas kiekvienas vertinimui priimtas projekto pasiūlymas pagal konkurso sąlygose pateiktus 
reikalavimus ir kriterijus. Šiame posėdyje konkurso Vertinimo komisija nusprendė: priimti  
vertinimui 9 (devynis) konkursui pateiktus tiekėjų architektūrinius projektus. 
 Toliau, nedalyvaujant recenzentams ir ekspertui, vyko Vertinimo komisijos diskusija, kurios 
metu dar kartą aptartas kiekvienas vertinti priimtas architektūrinis projektas. Apie kiekvieną 
vertinimui priimtą architektūrinį projektą pasisakė kiekvienas Vertinimo komisijos narys. Šiame 
posėdyje kiekvienas Vertinimo komisijos narys vertino (reitingavo balais nuo 100 iki 1 balo) 
kiekvieną vertinti priimtą architektūrinį projektą pagal 5 (penkis) konkurso sąlygose išvardintus 
kriterijus (K1 – Bendra architektūrinė koncepcija ir architektūros išraiška, jos kokybė; K2 – 
Urbanistinių sprendinių kokybė; K3 – Projektuojamo pastato ir greta jo esančio parko sutvarkymo 
funkcionalumas, racionalus programos išdėstymas; K4 – Projekto sprendinių ekonominis 
racionalumas (racionalus objekto sprendinių ir jo racionalios realizacijos kaštų santykis); K5 – 
Ekologinių ir aplinkosauginių sprendimų potencialas), pagal vertinimo tvarką, nurodytą konkurso 
sąlygose. Buvo suskaičiuoti kiekvieno Vertinimo komisijos nario kiekvienam vertinti priimtam 
architektūriniam projektui skirti balai, pagal 5 (penkis) konkurso sąlygose išvardintus kriterijus. 
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Suteiktų balų pagrindu buvo išvestas galutinis kiekvieno architektūrinio projekto įvertinimas balais. 
Vertinimo komisija sustatė projekto pasiūlymų eilę balų mažėjimo tvarka: 
 

Projekto pasiūlymo vieta 
projekto pasiūlymų eilėje 

Projekto pasiūlymo 
devizas 

Projekto pasiūlymo 
įvertinimas balais 

1. 145215 419,28 
2. 3MITAS 387,71 
3. GALERY 352,00 
4. 112211 268,28 
5. eE1123 238,01 
6. AUSRA 227,70 
7. NERIES SKVERAS 207,71 
8. 4GARDEN 190,86 
9. VP0101 127,71 

 
10. Konkurso eiga po Vertinimo komisijos posėdžio, paskelbus projekto pasiūlymų eilę 
 
 Vertinimo komisijos posėdyje atplėšus konkurso dalyvių pateiktus fizinės formos Vokus 3 su 
devizo šifru bei patikrinus tiekėjų kvalifikaciją, „Naujo viešbučio pastato ir greta jo esančio parko 
sutvarkymo, Žygimantų g. 3, Vilniuje, atviras architektūrinis projekto konkurso“ laimėtojais 
buvo paskelti:  

I vieta – projekto pasiūlymas, kurio devizas „145215“ (MB „NEUE ARCHITEKTŪRA“; 
autoriai: Gediminas Aismontas, Justina jauniškytė, Domantas Baltrūnas, Darius Varanavičius); 

II vieta – projekto pasiūlymas, kurio devizas „3MITAS“ (autoriai: A. SONGAILOS 
ARCHITEKTŪROS STUDIJA; autoriai: Alvidas Songaila, Birutė Dedūrienė, Simas Baublys, Eglė 
Marcinkevičienė, Bartas Sangavičius, Dėja  Želvienė); 

III vieta – projekto pasiūlymas, kurio devizas „GALERY“ (UAB „FORMA“; autoriai: Saulius 
Mikštas, Dominykas Špogis, Gaudrė Mikštienė, Liucija Rutkauskaitė, Diana Kirkliauskaitė). 
 
11. Vertinimo komisijos narių architektūrinių projektų apibūdinimas ir pasiūlymai 
 

Architektūrinių projektų apibūdinimui panaudoti konkurso Vertinimo komisijos narių 
komentarai – Vertinimo komisija pateikė projekto pasiūlymų apibūdinimus bei pasiūlymus kiekvieno 
architektūrinio projekto galimam įgyvendinimui. 
 
11.1. Projekto pasiūlymas „145215“ – 1 vieta projekto pasiūlymų eilėje 
 
Pav. 4 Projekto pasiūlymo „145215“ vizualizacija 
(šaltinis: Konkurso dalyvis) 
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Projekto pasiūlymo apibūdinimas, įvertinant jo privalumus ir trūkumus: 
 Bendra architektūrinė koncepcija vientisa, originali. Projektas išsiskiria menine kokybe, 
atpažįstamumu, pasižymi gracinga, kontekstualia ir originalia architektūrine išraiška, išsiskiria 
konceptualiai jautriu santykiu su paveldu ir urbanistine aplinka. Kuriamas neutralus, foninis pastatas 
nedemonstruoja siekio dominuoti, jo paprasta forma pasižymi logiška ir aiškia funkcine struktūra. 
Pastatas interpretuoja istorinį Boguslovo Radvilos rūmų (toliau – Radvilų Rūmų) įvaizdį, vertikalė 
atitinka Radvilų rūmų bokšto įvaizdį. 

Projektas tik dalinai respektuoja archeologinius artefaktus, nes dalis pastato konstrukcijų remiasi 
į Radvilų rūmų grindis. Pagal pateiktą pasiūlymą nepavyks išsaugoti autentiškumo ir atskleisti 
unikalaus objekto vertingųjų savybių.  Daug abejonių kelia antstatas virš korpuso prie Radvilų gatvės. 
Šis originalus architektūrinis elementas suteikia projektui išskirtinumo, tačiau neatspindi šio Vilniaus 
istorinio priemiesčio bruožų, ir tikrai nėra būdingas perimetriniam-posesijiniam užstatymui. 
Projektuojamas pastatas dalinai neatitinka reikalavimo: 4. Pastatai turi būti dengiami šlaitiniais 
stogais.   

Pasirinkta pastato forma įgalina racionaliai išdėstyti viešbučio fukcijas.  
Projektas yra draugiškas aplinkai, integralus miesto kontekste. 

Želdyno sprendinys darnus, zonavimas pagrįstas funkciškai, meninė išraiška vientisa.  
Aiškūs, logiški ir patrauklūs viešosios erdvės – skvero zonavimo sprendiniai. Vertinant visumą 

– brandžiausias darbas, sėkmingiausiai atradęs dialogą su šią, itin sudėtingą vietą, formuojančiais 
elementais. 

Pastato konstrukcijos užtikrins A++ energetinio efektyvumo klasę. 
 
Pasiūlymai: 
Jei būtų pasirinkta realizuoti šį projektą būtina peržiūrėti Radvilų Rūmų išsaugojimo ir 

eksponavimo sprendinį, ypatinga dėmesį sutelkti Radvilų rūmų fragmentų eksponavimui ir 
integravimui į interjero erdvę. 

Diskutuotinas korpuso prie Radvilų gatvės viršutinio aukšto sprendinys.  
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Dalis langų turi būti platesni, pietinė stogo dalis permąstyta išvengiant perkaitimo, archeologijos 
ekspozicija negali būti pažeista, pageidautinas konservavimas ne stiklu. 

Siektina tobulinti santykį su paveldu detalių lygmenyje – koreguoti pastato ar jo konstrukcijų 
vietą, kad būtų daroma kuo mažesnė žala autentui. Persvarstyti eismo ratu būtinumą.  
 
11.2. Projekto pasiūlymas „3MITAS“ – 2 vieta projekto pasiūlymų eilėje 
 
Pav. 5 Projekto pasiūlymo „3MITAS“ vizualizacija 
(šaltinis: Konkurso dalyvis) 

 
 

Projekto pasiūlymo apibūdinimas, įvertinant jo privalumus ir trūkumus: 
 Architektūrinė koncepcija vientisa, labai aiškiai išreikšta – pasirinktas eklektikos stilius, 
pabrėžiant, kad tai atitinka senamiesčiui būdingus erdvių organizavimo dėsnius, architektūros 
bruožus. Tačiau pasirinkta istorizmo laikotarpio architektūrinė išraiška stokoja įvairovės (korpusų 
vienodumas), kiek monotoniška, gal net manieringa.  

Radvilų rūmų liekanos ne tik gerai eksponuojamos, bet ir integruotos į pirmojo aukšto (cokolio) 
interjerą. Paveldosaugos reikalavimai išspręsti labai gerai, tačiau akivaizdžiai trūksta meninės 
kokybės, laikmečio atspindėjimo. 

Pasirinkta užstatymo koncepcija atitinka Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento (toliau – 
VSAR) ir Detaliojo plano (toliau – DP) reikalavimus, vertinama kaip neutrali, iš esmės atitinkanti 
užstatymo identitetą, gal kiek neatitinkantį statybos laikmetį. 

Programa išdėstyta racionaliai, daug dėmesio skiriant pastato funkciniam išplanavimui. Siūlomi 
racionalūs konstrukcijų sprendiniai, ilgalaikės statybinės ir apdailos medžiagos ne tik kokybiškos bet 
kontekstualios tiek senamiesčiui, tiek respektuojamam pasirinktam laikotarpiui. 

Parkas-skveras traktuojamas kaip vidinis želdynas, intensyviai ir racionaliai išvystomas, 
projektuojama vietomis ažūrinė, vietomis istoristinių bruožų tvora užtikrina vizualų ryšį su uždaru 
želdynu. Gerai ir racionaliai sprendžiami želdyno-viešbučio ryšiai, automobilių eismas sklype 
ribojamas, pagrindinį įėjimą į viešbutį organizuojant iš Radvilų gatvės. 

Ekologiniams ir aplinkosauginiams sprendimams skirta daug dėmesio, pastato konstrukcijos 
užtikrins A++ energetinio efektyvumo klasę. 
 
 Pasiūlymai: 

Jei bus pasirinkta realizuoti šį projektą, siūloma atsisakyti istorizmo stilistikos, ieškoti lakoniškos 
architektūrinės išraiškos, atspindinčios XXI-ą amžių – architektūros išraiškai ir priemonėms suteikti 
labiau originalią šiuolaikišką išraišką, vengti monotoniškumo ir pažodinio istoristinių formų 
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atkartojimo, laikytis Vienos memorandumo ir Venecijos chartijos šiuolaikinės architektūros santykio 
su istorine aplinka nuostatų. 
 
11.3. Projekto pasiūlymas „GALERY“ – 3 vieta projekto pasiūlymų eilėje 
 
Pav. 6 Projekto pasiūlymo „GALERY“ vizualizacija 
(šaltinis: Konkurso dalyvis) 

 
 

Projekto pasiūlymo apibūdinimas, įvertinant jo privalumus ir trūkumus: 
 Bendra architektūrinė kompozicija originali, vientisa, aiškiai atpažįstama, atspindi laikmetį. 
Pasirinkta foninio Tiškevičių rūmams užstatymo koncepcija, pastatai sklandžiai integruojami į 
aplinką, bet kiek stamboki (platūs) viešbučio tūriai neturi analogų (yra nebūdingi) Vilniaus 
senamiesčiui. Gracinga ir teisinga pastato jungtis su gretimo pastato ugniasiene. 

Projekto idėja – pastatas - vieno eksponato galerija, skirtas Radvilų rūmų eksponavimui, atspindi 
vieną iš konkurso sąlygose nurodytų uždavinių – respektuoti esamas nekilnojamąsias kultūros 
vertybes. Tačiau Radvilų rūmų liekanų eksponavimas pateikiamas kiek formaliai, nedetalizuojant ir 
neįvairinat sprendinių, menkai funkciškai įtraukiant į interjerą (milžiniški stiklinių grindų plotai, 
sukelia liekanų ventiliavimo apšvietimo problemų). 

Urbanistiniai sprendiniai atitinka nustatytą morfologiją, tačiau pastatas projektuojamas 6-ių 
aukštų- kas neatitinka nustatytų aukštingumo parametrų. 

Viešbučio funkcija organizuota profesionaliai, tačiau trūksta vertikalių jungčių. 
Vienas iš projekto trūkumų – nepakankamai apgalvoti techniniai sprendiniai, susiję su patalpų 

apšvietimu, pastato išlaikymu, eksploatacija. 
Želdynas suplanuotas racionaliai, aiškiai, įvedami barokiniams parkams būdingi elementai 

respektuoja Radvilų Rūmų klestėjimo laikmetį. 
 
 Pasiūlymai: 
 Jei būtų pasirinkta realizuoti šį projektą, reikės peržiūrėti sprendinius, susijusius su išplanavimu 
(per daug siauri vidaus kiemeliai, maži atstumai tarp viešbučio korpusų), kas iššauks ir architektūros 
pokyčius.  

Siektina tobulinti fasadų sprendinius, įvairinti archeologinio objekto eksponavimo priemones, 
didinti vertikalių ryšių kiekį, mažinti numerių „langas į langą“ efektą. 
 
11.4. Projekto pasiūlymas „112211“ – 4 vieta projekto pasiūlymų eilėje 
 
Pav. 7 Projekto pasiūlymo „112211“ vizualizacija 
(šaltinis: Konkurso dalyvis) 
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Projekto pasiūlymo apibūdinimas, įvertinant jo privalumus ir trūkumus: 
 Pasirinkta architektūrinė išraiška ekspresyvi, tačiau nelabai originali. Siluetas svetimas 
miestovaizdžiui, nėra tinkamas senamiesčiui, neformuoja harmoningo santykio su teritorijos 
kontekstu, tūrine erdvine aplinkos sankloda. 

Nepakankamai skirta pagarbos Radvilų Rūmų liekanų išsaugojimui ir eksponavimui (numatytos 
pirmo aukšto konstrukcijos galimai pažeis atidengtus unikalius autentiškus mūrų ir grindinių 
fragmentus, dalis liekanų lieka po pagalbinėmis viešbučio patalpomis). 

Formuojami tūriai tik dalinai atitinka perimetrinio posesijinio užstatymo morfotipo principus. 
Pasiūlytas pastato tūris viršija VSAR ir DP nustatytą aukštingumą, yra 6 aukštų, nors telpa į DP 
reglamentuojamą aukštį. Formuojami du įvažiavimai, kas neatitinka DP ir sukuria sklype judėjimą 
ratu, atkertant pastatą nuo likusios sklypo dalies. 

Funkcinė programa išdėstyta aiškiai, tačiau trūksta laiptinių, pagalbinių patalpų ir kt. 
Parko sprendiniai menkai integruoti į senamiesčio struktūrą. Skveras formuojamas uždaro 

charakterio, tarsi skirtas tik viešbučio svečiams, iš esmės nelabai prieinamas visuomenei. 
Vienas iš taupiausių projektų. 
Inžineriniai sprendiniai užtikrina A++   energinį efektyvumą. 

 
 Pasiūlymai: 
 Nesiūloma realizuoti šio projektinio pasiūlymo, kaip neatitinkančio VSAR ir DP reikalavimų. 
 
11.5. Projekto pasiūlymas „eE1123“ – 5 vieta projekto pasiūlymų eilėje 
 
Pav. 8 Projekto pasiūlymo „eE1123“ vizualizacija 
(šaltinis: Konkurso dalyvis) 
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Projekto pasiūlymo apibūdinimas, įvertinant jo privalumus ir trūkumus: 
 Moderni, kontrasto principais paremta architektūrinė išraiška. Skoningi, vietai tinkantys fasadų 
sprendiniai, bet silpnai išspręsta funkcinė dalis ir itin atsitiktinis ryšys su paveldu. Dideli nelaidžių 
dangų plotai suponuoja agresyvų naujojo viešbučio architektūros įvaizdį senamiesčio konteksto 
atžvilgiu. Archeologijos artefaktai eksponuojami įvairiai – dalis lauke, dalis po stiklu interjere, tačiau 
dalis neleistinai papuola po užstatymu. 

Urbanistiniai sprendiniai atitinka nustatytą morfologiją, tačiau pastatas projektuojamas 6-ių 
aukštų, kas neatitinka nustatytų aukštingumo parametrų. 

Viešbučio funkciniai sprendimai komplikuoti, trūksta būtinų patalpų, ryšių. Funkciniai 
sprendiniai komplikuoti, neracionalūs.  

Labai daug kietųjų dangų, kas neatliepia draugiškos aplinkai architektūros standartams. 
 
 Pasiūlymai: 
 Nesiūloma realizuoti šio projektinio pasiūlymo, kaip neatitinkančio VSAR ir DP reikalavimų. 
 
11.6. Projekto pasiūlymas „AUSRA“ – 6 vieta projekto pasiūlymų eilėje 
 
Pav. 9 Projekto pasiūlymo „AUSRA“ vizualizacija 
(šaltinis: Konkurso dalyvis) 
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Projekto pasiūlymo apibūdinimas, įvertinant jo privalumus ir trūkumus: 
 Aiški, vientisa, išskirtinė architektūrinė koncepcija. Drąsus pasiūlymas ieškoti originalaus 
santykio su paveldu. Abejotinas pasiūlymas formuoti (atkurti) Radvilų rūmų – antrų sklype įvaizdį. 

Daug dėmesio skirta autentiškų struktūrų eksponavimui,  jų verčių atskleidimui.  
Liekanos pagarbiai eksponuojamos po stiklu (lauko sąlygomis), tačiau klaidingai suprastas jų 

gylis, nes jos eksponuojamos rūsyje, nors turėtų būti pirmojo aukšto lygyje (radinių gylis – 50-70 
cm). 

Viršija leistinus VSAR ir DP aukštingumo parametrus, yra 6 aukštų, netelpa į DP 
reglamentuojamą aukštį. Neatitinka perimetrinio-posesijinio užstatymo morfotipo apibūdinimo. 

Funkciniai sprendiniai ženkliški, bet neracionalūs, neekonomiški, tačiau turintys potencialo 
sukurti pridėtinę vertę inovacijų pagrindu. 

Skvero sprendiniai, lyginant su kitais pasiūlymais, yra itin atviri ir demokratiški.  
Parkas neatitvertas tvora, kas neužtikrina paveldo verčių išsaugojimo.   
Ekologiniai ir aplinkosauginiai sprendiniai inovatyvūs, brangūs. 
 
Pasiūlymai: 

 Nesiūloma realizuoti šio projektinio pasiūlymo, kaip neatitinkančio VSAR ir DP reikalavimų. 
 
11.7. Projekto pasiūlymas „NERIES SKVERAS“ – 7 vieta projekto pasiūlymų eilėje 
 
Pav. 10 Projekto pasiūlymo „NERIES SKVERAS“ vizualizacija 
(šaltinis: Konkurso dalyvis) 
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Projekto pasiūlymo apibūdinimas, įvertinant jo privalumus ir trūkumus: 
 Architektūrinė ir urbanistinė koncepcija kontekstuali, tačiau nuobodi, nepakankamai 
reprezentatyvi fasadų išraiška. 

Pagarbiai eksponuojamos Radvilų rūmų vertybės, tačiau neišvengta naujų laikančių konstrukcijų 
neleistinos invazijos – pastatas iš dalies paremtas ant saugomų liekanų. 

Neatitinka DP ir VSAR užduotos užstatymo morfologijos – formuojamas griežtas perimetrinis 
užstatymas viršija leistinus VSAR ir DP aukštingumo parametrus, yra 6 aukštų, nors telpa į DP 
reglamentuojamą aukštį. Formuojamas ramus užstatymo siluetas, fonas Tiškevičių rūmams. 

Projekte gerai išanalizuota aplinka, numatoma papildyti ir suaktyvinti sklypo ir kvartalo socialinę 
ir ryšių infrastruktūrą, darniai įsilieti į aplinką. Pagirtinas jaukaus ir atviro skvero su vandens 
elementais sutvarkymas. 

Siūlomi optimalūs aplinką tausojantys sprendiniai, išsaugomi esami želdiniai. 
 
 Pasiūlymai: 
 Nesiūloma realizuoti šio projektinio pasiūlymo, kaip neatitinkančio VSAR ir DP reikalavimų. 
 
11.8. Projekto pasiūlymas „4GARDEN“ – 8 vieta projekto pasiūlymų eilėje 
 
Pav. 11 Projekto pasiūlymo „4GARDEN“ vizualizacija 
(šaltinis: Konkurso dalyvis) 
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Projekto pasiūlymo apibūdinimas, įvertinant jo privalumus ir trūkumus: 
 Bendra architektūrinė koncepcija nėra vientisa, pasirinktas užstatymo išdėstymas sklype, 
formuojami tūriai nėra būdingi šiam Vilniaus priemiesčiui. Architektūrinė išraiška nėra originali. 

Radvilų rūmų artefaktai eksponuojami fragmentiškai, dalis radinių eksponuojami „laike“, 
pakeliant korpusą ant plačios arkados. 

Netinkamos senamiesčiui morfologijos ir architektūros pavyzdys, nekontekstualus santykis su 
senamiesčio užstatymo struktūra. Kiek mechaniškas pastato dalijimas į du korpusus, netinkamai 
elgiamasi su kultūros paveldo vertybės – dalinai eksponuojami rūmų grindų fragmentai, kitas dalis –  
paaukojant dėl viešbučio patalpų.  

Pastatas atitraukiamas nuo pietinės sklypo dalies, nesilaikoma DP reikalavimų dėl blokavimosi 
prie gretimo sklypo ugniasienių, formuojama kvartalui nebūdinga užstatymo morfologija, skveras, 
traktuojamas kaip miesto erdvė, per kurią organizuojamos viešbučio jungtys tiek su Radvilų, tiek su 
Žygimantų gatve. 

Pastatai pakankamai racionaliai išplanuoti, tačiau trūksta aplinką tausojančių inovatyvių 
sprendinių. 

Parkas integralus, funkciniai ryšiai išspręsti aiškiai,  racionaliai, pasižymi aiškia, atvira struktūra. 
Pagal kainą – vienas pigiausių pasiūlymų. 

 
 Pasiūlymai: 
 Jei būtų pasirinkta realizuoti šį projektą, būtina artėti prie VSAR užduotos morfologijos, ieškoti 
pastato architektūros sąsajų su Senamiesčio kontekstu, siekti užstatymo vientisumo. 

Peržiūrėti pastato proporcijas – labai platus korpusas, uždengtas vienu aukštu dvišlaičiu stogu 
nebūdingas Vilniaus senamiesčiui. 
 
11.9. Projekto pasiūlymas „VP0101“ – 9 vieta projekto pasiūlymų eilėje 
 
Pav. 12 Projekto pasiūlymo „VP0101“ vizualizacija 
(šaltinis: Konkurso dalyvis) 
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Projekto pasiūlymo apibūdinimas, įvertinant jo privalumus ir trūkumus: 
 Architektūrinis ir urbanistinis sprendimas netinkamas šiai Vilniaus senamiesčio daliai, 
nepasižymi nei kontekstualumu, nei originalumu ar modernumu.  

Architektūrinė viešbučio išraiška konkuruoja su greta sklype esančiu kultūros paveldo objektu – 
Tiškevičių rūmais, projektuojamas pastatas su dengtu atriumu neįsirašo į kvartalo urbanistinį 
kontekstą, greičiau sukuria autonominio pastato įvaizdį, kurį dar pabrėžia pasirinktas monumentalaus 
objekto įvaizdis (daiktas sau).  

Pastato tūris niekaip nereaguoja į greta esantį užstatymą, fiziškai ir vizualiai (iš apžvalgos taškų) 
ardo gretimų teritorijų urbanistinę struktūrą. 

Archeologinius radinius eksponuoja atriume po stiklu, tačiau neformuoja atriumo santykio su 
eksponuojamu objektu-atriumo erdvėje nėra balkonų, galerijų ar tiltukų – eksponato apžvalgai. Taigi 
formuojamas formalus santykis su vertybe. 

Numatomas užstatymo tipas neturi perimetrinio posesijinio tipo morfologinių bruožų, daugiau 
primena perimetrinį centro užstatymą, nėra būdinga Totoriškių-Lukiškių priemiesčiui.  

Viešbučio funkcija išspręsta netinkamai, nes 2/3 patalpų apšviestos iš atriumo. Trūksta vertikalių 
ryšių. 

Dėl eksponavimo pridėtinių kaštų (ventiliavimo, apšvietimo, drėgmės kontrolės) ir atriumo 
(šildymo, vėdinimo ir kt.) abejotinas energetinis efektyvumas. 

Menkai išspręsti parko ir viešbučio ryšiai su aplink esančia socialine ir fizine infrastruktūromis. 
Pastato konstrukcijos užtikrins A++ energetinio efektyvumo klasę. 

 
 Pasiūlymai: 
 Nesiūloma realizuoti šio projektinio pasiūlymo, kaip nepasižyminčio architektūrinių urbanistinių 
sprendinių kokybe bei dalinai neatitinkančio VSAR reikalavimų. 
 
 
 
Ataskaitą parengė: 
Konkurso koordinatorius 
SPV, SPDV, architektas 
Andrius Bakšys 


