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Anotacija 

Straipsnyje remiantis Lietuvos želdynų tvarkymo konkursų pavyzdžiais atskleidžiama, kaip konkursų sąlygos 

apriboja jame galinčių dalyvauti tiekėjų skaičių dėl kvalifikacijos, patirties ir finansinių pajėgumų. Kritikuojamas 

konkursinių projektų kiekybinis vertinimas balais, kuris yra formalus, paslepia projekto stipriąsias ir silpnąsias puses, 

neatskleidžia tikrosios projekto vertės. Siūloma vietoje kiekybinio vertinimo balais viešai pateikti kokybinį vertinimą 

tekstu.  

Reikšminiai žodžiai: kraštovaizdžio architektūra, želdynas, konkursas, viešumas. 

 

Abstract 

Based on the examples of the contests of Lithuanian parks and gardens, the situation how competition conditions 

limit the ability of participation of young, not fitting to qualification requirements or not having financial basis art 

creators, is discussed in this article. Method of rating by counting evaluation points is criticized which is formal, hides 

strengths and weaknesses of the projects and does not show their real value. It is suggested to use qualitative evaluation 

in text form instead of quantitative form. 
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Įvadas 

 

Kraštovaizdžio architektams, kaip ir kitiems meno kūrėjams, konkursai yra labai svarbus 

saviraiškos būdas, dažnai vienintelis kelias gauti užsakymus ir užsitikrinti pragyvenimą iš kūrybinio 

darbo. Dalyvavimas konkursuose iš meno kūrėjų atima daug darbo laiko, fizinių ir dvasinių jėgų bei 

finansinių išteklių. 

Konkurso organizatorių abejingas, paslaptingas, o kartais ir nesąžiningas elgesys žlugdo meno 

kūrėjus ir sumenkina, o kartais net ir panaikina konkursų organizavimo prasmę. Konkursų 

organizatoriai tarsi visada norėtų sulaukti daug ir gerų pasiūlymų, išsiaiškinti iškilusius klausimus, 

bet kyla abejonių jų gera valia, kai įvairiomis tiekėjų apribojimo arba atmetimo priemonėmis 

sumažinamas pasiūlymų skaičius, kartu ir naujų, gerų idėjų iškėlimo galimumas.  

Šiame straipsnyje remiantis pavyzdžiais nagrinėjama, su kokiais sunkumais per pastarąjį 

dešimtmetį susiduria kraštovaizdžio architektai, siekdami dalyvauti konkurse, ir primenama, ką apie 

tai sako Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – Įstatymas) (Valstybės žinios, 

1996-09-06, Nr. 84-2000) ir Projekto konkurso organizavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), 

patvirtintos LR Aplinkos ministro įsakymu (2003 02 25 Nr. 97). Straipsnyje pateikta faktinė 

medžiaga bus naudinga rašantiems Lietuvos kraštovaizdžio architektūros istoriją. 

 

Perdėti reikalavimai tiekėjui ir jo kvalifikacijai 

 

2010 m. Ukmergės rajono savivaldybė paskelbė supaprastintą atvirą konkursą Ukmergės 

piliakalnio teritorijai sutvarkyti. Darbo apimtis nemaža, tačiau nuo konkurso paskelbimo datos iki 

projektų atidavimo laikotarpis tik dvi savaitės (nors Taisyklių 47 punktas teigia: „Projektų 

pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 52 dienos nuo skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų 

pirkimų tarnybos dienos“). Per tą laiką reikėjo parengti ne tik projektą, bet ir gauti Pažymą, 

patvirtinančią jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų 

procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį), taip pat ir Pasiūlymo garantiją, kurią išduoda 

bankas. Šiems darbams atlikti dviejų savaičių trukmė yra per maža. Reikėtų pastebėti, kad tokiam 
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konkursui piniginė garantija apskritai nereikalinga, nes tiekėjas siūlo savo idėją, o ne pinigų sumą, 

už kurią galėtų atlikti darbus. 

Be to, Ukmergės rajono savivaldybė projektų konkurso dalyviams kėlė aukštus 

kvalifikacinius reikalavimus (Architekto kvalifikacijos atestatas ir Nekilnojamųjų kultūros vertybių 

apsaugos specialisto atestatas arba lygiavertis dokumentas) ir taip apribojo, suvaržė jaunų 

projektuotojų galimybes dalyvauti konkurse. Geras idėjas gali pateikti ne tik patyrę ir įvairius 

pažymėjimus turintys projektuotojai, bet ir jauni architektūros bakalaurai, magistrai, o kartais ir 

studentai (Pilkauskas, 2011). 

Kraštovaizdžio architektūros objektų projektavimo konkursuose, kai iškeliami aukšti 

reikalavimai projektavimo įmonės finansinei būklei, proteguojamos stambios įmonės. Daugelis 

patyrusių kraštovaizdžio architektų dirba mažose ar vidutinėse įmonėse. Taisyklių 17 punktas 

teigia, kad „Dalyvavimo projekto konkurse negalima riboti teritoriniu pagrindu ar kitaip 

diskriminuoti tiekėjų“. Pavyzdžiui, 2012 m. Kauno savivaldybė paskelbė mažiausios kainos 

konkursą parengti supaprastintus techninius darbo projektus trims gatvėms apželdinti. Iš tiekėjų: 

 buvo reikalaujama, kad už sutarties vykdymą būtų atsakingas „ne mažiau kaip vienas 

Želdynų projektų rengimo vadovas, turintis Želdynų projektų rengimo vadovo atestatą 

ir ne mažesnę kaip dvejų metų želdynų projektų rengimo vadovo patirtį“; 

 pagal Ekonominės ir finansinės būklės rodiklį buvo reikalaujama, kad tiekėjo įmonės 

„vidutinės metinės visos veiklos pajamos per pastaruosius trejus finansinius metus (...) 

turi būti ne mažesnės kaip 112 500 Lt su PVM“; 

 pagal Techninio pajėgumo rodiklį buvo reikalaujama, kad per pastaruosius trejus 

metus įvykdytų sutarčių, susijusių su pirkimo objektu (želdynų projektų rengimu), 

bent vienos sutarties vertė būtų ne mažesnė kaip 52 500 Lt su PVM. 

Konkursą laimėjo firma, kurios metinė apyvarta 1,5 mln. Lt. Nors konkurentai siūlė 38 proc. 

žemesnę kainą, jie buvo atmesti, nes jų metinės apyvartos vidurkis per trejus metus nesiekė 

nurodytos sumos. 

Reikėtų pastebėti, kad Kauno savivaldybė reikalavo Želdynų projektų vadovo atestato. Tai 

retas atvejis konkursų praktikoje, kai pripažįstamas Želdynų projektų rengimo vadovas. 

 

Viešumo problema architektūros konkursuose 

 

Ilgalaikė konkursų praktika buvo tokia, kad iš anksto būdavo paskelbiama konkurso projektų 

vertinimo komisijos sudėtis. Pastaruoju metu dažnai pasitaiko atvejų, kai konkurso sąlygose 

neskelbiama vertinimo komisijos sudėtis. Raštu paklausus konkurso organizatorių įsakymas dėl 

vertinimo komisijos sudarymo būna paskelbiamas. Pavyzdžiui, pasibaigus Lukiškių aikštės 

sutvarkymo projektinių pasiūlymų konkursui net ir specialiai paklausus Aplinkos ministerija 

atsisakė paviešinti projektų vertinimo komisijos sudėtį, bet dabar toks dokumentas, Aplinkos 

ministro Įsakymas 2010 09 02 Nr. D1-723, ministerijos tinklapyje yra (1 pav.). Vertinimo komisijos 

sudėtis yra svarbi konkurso skaidrumo sąlyga ir jos paskelbimas turėtų būti numatytas Taisyklėse.  

Taisyklių 26 punktas teigia, kad „Komisijos pirmininku, sekretoriumi ir nariais skiriami tik 

nepriekaištingos reputacijos asmenys, pasirašę nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo 

pasižadėjimą“. Nešališkumo deklaracijos pasirašymas įpareigoja vertinimo komisijos narį būti 

sąžiningu, bet konfidencialumo pasižadėjimas panaikina viešumo ir atvirumo principus. Vertinimo 

komisijos nariai tampa nebylūs ir kartu pasislepia po kolektyvinės atsakomybės skėčiu, o iš esmės 

tampa neatsakingais.  

Pagal Taisyklių 25 punktą „Komisijos nariais (išskyrus pirmininką) gali būti ir samdomi 

asmenys“. „Jeigu projekto konkurso dalyviams keliami profesiniai reikalavimai, tai ne mažiau kaip 

trečdalis Komisijos narių turi būti tokios pačios arba artimos kvalifikacijos“ (Taisyklių 27 punktas). 

Tai reiškia, kad pagal Taisykles dėl kūrybinių darbų kokybės sprendimai atiduodami nespecialistų 

valiai, nes jie sudaro Komisijos daugumą. O Komisija sprendimus posėdyje (29 punktas) „priima 
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paprasta balsų dauguma, atviru vardiniu balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia 

Komisijos pirmininko balsas“. 

Taisyklėse numatyta, kad 

(31 punktas) Komisija turi teisę 

kviestis ekspertus, bet ekspertas 

(32 punktas) gali dalyvauti 

Komisijos darbe tik prieš tai 

pasirašęs nešališkumo deklaraciją 

ir konfidencialumo pasižadėjimą. 

Tuomet ir ekspertas tampa ne 

viešu, bet nebyliu projektų 

vertintoju. 

Taisyklių 30 punktas teigia, 

kad „Sprendimus Komisija gali 

priimti tik posėdyje. Visi 

Komisijos posėdžiai yra 

protokoluojami. Protokole 

nurodomi Komisijos sprendimo 

motyvai, pateikiami paaiškinimai, 

kiekvieno Komisijos nario 

nuomonė. Protokolą pasirašo visi 

Komisijos posėdyje dalyvavę 

nariai“. Šiame punkte ir visame 

VI skyriuje nėra minima, kad 

posėdžio protokolai yra slapti ir 

negali būti viešinami. Pritaikius 

šias Taisykles kraštovaizdžio 

architektūros objektams vertinti, 

reikėtų siekti, kad ne tik ekspertų, 

bet ir Komisijos narių nuomonės 

būtų viešinamos. 2002–2003 m. 

Utenos savivaldybės 

administracija pateikdavo 

Komisijos protokolus spaudai. 

Tuomet konkursus laimėję projektai, dabar jau įvykdyti, yra gerai vertinami, o apie to laikotarpio 

projektus spaudoje yra išlikusi labai vertinga medžiaga. 

Taisyklių 63 punktas teigia, kad „Projekto konkursui pateiktų projektų įvertinimui gali būti 

rengiamas viešas aptarimas, kuriame juos analizuoja Komisijos pakviesti ekspertai. Šio aptarimo 

išvados įforminamos protokolu. Komisijos nariai viešame aptarime savo nuomonės nepareiškia“. 

Tokie aptarimai dažniausiai būna nepavykę. Samdytas recenzentas (ekspertas) išdėsto savo 

nuomonę, bet ją išklausę ir konfidencialumo pasižadėjimą pasirašę Komisijos nariai tyli. Susirinkę 

projektų autoriai dažniausiai tyli, nes baiminasi pažeisti projektų anonimiškumo nuostatą. 

Bendruomenės narių tokiuose posėdžiuose paprastai būna nedaug, jie projektais susidomi tada, kai 

prasideda projektų vykdymas, ypač tada, kai pradedama kirsti medžius. Spaudos atstovai 

posėdžiuose dalyvauja, bet kol nėra žinomi konkurso nugalėtojai, jiems tiesiog nėra intrigos. 

Kadangi daugumos konkurso dalyvių (projektuotojų ir vertinimo komisijos narių) nuomonės 

pareikšimo galimumai suvaržyti, tai tokie aptarimai yra menkos vertės ir neatlieka viešo aptarimo 

paskirties. 

Kraštovaizdžio architektūros konkursuose vyrauja praktika, kai Komisija, įvertinusi 

konkursinius projektus paskelbia tik projektų eilę pagal balus, bet nepateikia atskirų pasiūlymų 

1 pav. Aplinkos ministro įsakymo faksimilė 

Fig. 1. The facsimile of the Order of the Minister of Environment 
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(konkursui pateiktų projektų) charakteristikų, kurios atskleistų santykinį laimėtojo pranašumą prieš 

kitus eilėje išrikiuotus projektus. Šį klausimą buvo bandyta išsiaiškinti pasikeičiant raštais su 

Aplinkos ministerija ir Viešųjų pirkimų tarnyba. 

2011 02 23 buvo gautas pranešimas apie pasiūlymų eilę Lukiškių aikštės sutvarkymo 

projektinių pasiūlymų (idėjinio  projekto) atvirajame konkurse. UAB „Želdynai“ pateikė Pretenziją 

(2011 02 25 Nr. 11-03) Lietuvos Respublikos aplinkos viceministrui, atvirojo konkurso vertinimo 

komisijos pirmininkui Arūnui Remigijui Zabulėnui, kurioje prašė paaiškinimų.  

UAB „Želdynai“ dalyvavo Lukiškių aikštės sutvarkymo projektinių pasiūlymų (idėjinio 

projekto) atvirajame konkurse. 2011 02 23 gavome pranešimą apie pasiūlymų eilę. Norėdami 

geriau susipažinti su konkurso rezultatais, prašome pateikti mums raštišką konkurso recenzentų 

nuomonę apie projektus ir vertinimo komisijos protokolą, iš kurio būtų matyti, kaip kuris komisijos 

narys vertino kiekvieną projektą balais ir motyvacijomis. Mūsų nuomone, geriausiu darbu 

pripažintas projektas neatitinka konkurso sąlygose nurodytų kriterijų, kadangi nesuderina 

valstybinės reprezentacinės, memorialinės, visuomeninės ir rekreacinės funkcijų.  

Viešųjų pirkimų įstatymo (1996 m. rugpjūčio 13 d. Nr. I-1491) 41 straipsnio „Informavimas 

apie pirkimo procedūros rezultatus“ 2 dalyje nurodoma, kad perkančioji organizacija, gavusi 

kandidato ar dalyvio raštu pateiktą prašymą, turi nedelsdama, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo 

prašymo gavimo dienos, nurodyti dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio 

pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas 

geriausiu. Kitaip tariant, prašau pateikti Lukiškių aikštės sutvarkymo projektinių pasiūlymų 

(idėjinio projekto) atvirajame konkurse laimėjusių pirmąsias tris vietas pasiūlymų 

charakteristikas ir santykinius pranašumus prieš UAB „Želdynai“ pateiktą projektą.  
Tai reikalinga konkurso skaidrumui, vykdant Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 

„Pagrindiniai pirkimų principai ir jų laikymasis“ 1 punktą „Perkančioji organizacija užtikrina, 

kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, 

nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų“. 

Aplinkos viceministras A. R. Zabulėnas (2011 03 03 Nr. (14-2)-D8-2128) savo atsakyme 

aiškino, kad „kiekviena idėja yra unikali ir lyginti tarpusavyje yra sunkiai įmanoma [...]. Komisijos 

nariai, turintys žinių ir kompetencijos perkamo objekto srityje“ pagal atskirus kriterijus įvertino 

projektus balais, kuriuos susumavus buvo apskaičiuotas kriterijaus vidurkis. „Vadovaujantis 

Viešųjų pirkimų įstatymo 41 str. 5 d. susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, 

aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, gali tiktai Komisijos nariai, perkančiosios organizacijos 

ekspertai, [...]. Kadangi atskirų Komisijos narių vertinimai, argumentacijos ir Komisijos vertinimo 

protokolai yra informacija susijusi su pasiūlymų nagrinėjimu, vertinimu, atsižvelgiant į tai, pateikti 

Komisijos vertinimo protokolų su atskirų komisijos narių vertinimais, negalime“.   

Susidariusią situaciją (2011 03 28 raštu Nr.11-05) buvo paprašyta paaiškinti Viešųjų pirkimų 

tarnybos direktoriaus Žydrūno Plytniko. 

Gautas Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) atsakymas (2011 06 14 Nr. 4S-2232), 

pasirašytas direktoriaus Žydrūno Plytniko, kuriame rašoma, kad Tarnyba nėra ikiteisminė tiekėjo ir 

perkančiosios organizacijos ginčus nagrinėjanti institucija. Už viešojo pirkimo tiekėjų pasiūlymų 

vertinimą yra atsakinga perkančioji organizacija.  

Tarnyba išaiškino, kad pagal Įstatymo 41 str. 5 dalį susipažinti su komisijos protokolais gali 

Įstatyme išvardinti asmenys, tačiau „viešojo pirkimo dalyviams tokia teisė nesuteikta“. Įstatymo 

41 straipsnio 2 dalies 2 punktas numato „dalyvio, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, teisę 

susipažinti su laimėjusio pasiūlymo charakteristikomis ir santykiniais pranašumais, dėl kurių šis 

pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu...“. Pabaigoje rašoma: „Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta 

pažymime, kad perkančioji organizacija dalyvių reikalavimu turėtų tenkinti prašymą nurodyti 

laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, taip pat supažindinti su kitų 

dalyvių pasiūlymuose pateikta nekonfidencialia informacija, tačiau neatskleidžiant informacijos, 

susijusios su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu“. 
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Komisijos posėdžio protokolas, kuriame nurodomi sprendimo motyvai ir pateikiami 

paaiškinimai, yra didelės vertės dokumentas. Vertinimo komisijos protokolų slėpimas ir jų 

vadinimas „konfidencialia informacija“ visiškai netinka meno kūrinių vertinimui. Perkančiosios 

organizacijos atstovams Įstatymas nedraudžia atsakyti ir paaiškinti konkurse dalyvavusiam teikėjui-

paklausėjui, kuo laimėjęs konkursą projektas yra pranašesnis už paklausėjo projektą. Kai 

perkančiosios organizacijos atstovai į tokį paklausimą atsiunčia konkurso dalyvių darbų įvertintų 

Komisijos balais sąrašą ir laiko, kad tokiu būdu atskleidžia projektų „charakteristikas ir santykinius 

pranašumus“, paklausėjas sąraše mato vien tik skaičius, kurie neatskleidžia projektų kokybinių 

charakteristikų. Paprastai meno kūriniai vertinami kokybiniu aspektu išreiškiant požiūrį, nuomonę, 

kad ir labai subjektyvią. Meno kūrybos, kaip ir kraštovaizdžio architektūros objektų, 

vertinimas balais neatskleidžia meno kūrinio esmės ir labai sumažina logiškų projektinių 

sprendinių priėmimo galimumus. Vertinimo komisijos nariai turėtų būti atsakingi žmonės ir 

privalėtų viešai pareikšti savo vertinimus. Vertintojams nespecialistams pakaktų savo nuomonę 

išreikšti balais, o specialistai privalėtų suformuluoti savo kokybinį įvertinimą. Vertinimo komisijos 

pirmininkas turėtų pateikti apibendrintą išvadą. Tokia privaloma procedūra pareikalautų iš 

vertintojų didesnės atsakomybės  už savo sprendimus ir kartu padidintų konkursų atvirumą ir 

sąžiningumą. 

Viešųjų pirkimų tarnyba dažnai pataria pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai ir 

pateikti ieškinį teismui. Stambios verslo įmonės, turinčios savo juristus, rašo pretenzijas, teisiasi 

teismuose. Meno kūrėjai dažniausiai tokių galimybių neturi. Jie viliasi, kad konkursų organizatoriai 

vykdydami viešuosius pirkimus parodys daugiau geros valios ir išeis į šviesą. Jie tikisi, kad kada 

nors ir pas mus bus išgirsti Evangelijos pagal Joną žodžiai: „Kiekvienas nedorėlis neapkenčia 

šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai aikštėn neišeitų. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad 

išryškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve.“ (Jn.3, 20–21). 

 

Vertinimo procedūros reikšmė 

 

Konkurso rezultatus lemia ne tik projektuotojų pasirengimas ir kūrybingumas, bet ir projektų 

vertintojų kompetencija ir sąžiningumas. Susiklostė tradicija, kad kraštovaizdžio architektūros 

projektų konkursuose sprendimus priima valdininkai ir plataus profilio architektai. Štai ir pavyzdys: 

per 20 metų įvyko 4 Lukiškių aikštės Vilniuje sutvarkymo konkursai. Juose buvo pateikiama po 

kelias dešimtis projektų, tačiau tinkamo įgyvendinti nebūdavo išrinkta. Paskutiniame konkurse 

laimėjo projektas, kuris pasiūlė aikštę ištisai išgrįsti akmenimis.  

Problema kyla ir dėl to, kad mūsų visuomenė dar neskiria architektų nuo kraštovaizdžio 

architektų, nors labai skiriasi jų veiklos objektas. Architektai projektuoja ir stato pastatus, naudoja 

inertines medžiagas, o kraštovaizdžio architektai ir želdynininkai – projektuoja ir kuria želdynus 

(parkus, skverus, kapines ir kt.), naudoja žemės paviršiaus formas ir augalus. Kartais aukšti 

valdininkai stebisi, kad architektas, sukūręs tiek puikių pastatų, pasiklydo projektuodamas Lukiškių 

aikštę. Pasiklydo ir vertinimo komisijos nariai, valdininkai bei architektai (žr. 1 pav. Aplinkos 

ministro įsakymą), kurie taip aukštai tą darbą įvertino. Ten, kur konkursų organizatoriai pasiekia 

gerų rezultatų, projektai recenzuojami, aptariami, spaudoje skelbiamos nuomonės ir taip 

susiformuoja požiūris į parkų tvarkymą. 

Nesėkmingų Lukiškių aikštės konkursų istorija tęsiasi. 2015 m. Lukiškių aikštės likimu 

susirūpino Vyriausybės patarėjas (o dabar jau vicekancleris) ir Kultūros ministras. Jie viešai 

kalbėjo, kad iki 2018 metų būtinai reikia sutvarkyti Lukiškių aikštę. Netrukus viską atidavė į 

Vilniaus miesto savivaldybės rankas. UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ paskelbė „Lukiškių 

aikštės sutvarkymo darbų su techninio darbo projekto parengimu ir projekto vykdymo priežiūros“ 

mažiausios kainos konkursą, tačiau kaip matyti iš anksčiau vykusių konkursų, neturint priimtos 

aikštės tvarkymo sampratos (eskizinio projekto).  
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Susikaupusias problemas, kylančias potencialiems Lukiškių aikštės tvarkymo viešųjų pirkimų 

konkursų dalyviams ir bandymą jas spręsti iliustruoja UAB „Želdynai“ (Pretenzija, 2015 12 17 Nr. 

15-12) pateikti du klausimai:  

Pirmas klausimas. Kokiais argumentais ir tvarka remiantis nuspręsta skelbti jungtinį viešąjį 

pirkimą, sujungiant projektavimo ir vykdymo darbus, kad jie būtų patikėti vienam tiekėjui? Reikėtų 

priminti, kad nuo 1995 m. įvyko 4 dideli projektų konkursai ir nė vienas projektas nebuvo 

pripažintas tinkamu vykdyti. Kas galėtų garantuoti, kad šio konkurso laimėtojai parengs tinkamą 

projektą.  

Antras klausimas. Prašome pagrįsti konkurso sąlygose esantį reikalavimą turėti įdirbį: „Per 

paskutinius 3 metus ... yra tinkamai įvykdęs bent 1 ypatingų statinių – kultūros paveldo objektų 

projektavimo paslaugų sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 35 000 Eur be PVM“. Prašome 

pagrįsti, ar tokios sąlygos nepagrįstai neapriboja potencialių tiekėjų, galinčių dalyvauti pirkime, 

rato. Pabrėžiame, kad perkančioji organizacija privalo užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras 

ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, 

proporcingumo ir skaidrumo principų (Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio „Pagrindiniai pirkimų 

principai ir jų laikymasis“ 1 punktas). 

Lukiškių aikštės sutvarkymo darbus pagal tinkamai parengtą projektą galėtų įvykdyti daugelis 

tokio darbo patirtį turinčių Lietuvos įmonių, tačiau jų galimumai dalyvauti konkurse yra panaikinti 

įvedus reikalavimą turėti įdirbį: „Per paskutinius 3 metus ... yra tinkamai įvykdęs bent 1 ypatingų 

statinių – kultūros paveldo objektų projektavimo paslaugų sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 

35 000 Eur be PVM“.  

Mes manome, kad tvarkant aikštę neteks atlikti „statinio statybos darbų kultūros paveldo 

statiniuose. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.“ (Konkurso sąlygos 17.8 punktas). Lukiškių 

aikštė iš esmės yra kraštovaizdžio architektūros objektas ir todėl jo darbams užtektų  Želdynų 

projektų vadovo, kuris Konkurso sąlygose yra numatytas (17.10 punktas, 5). Štai kodėl manome, 

kad šį darbą pavesti būtinai vienai kuriai nors stambiai architektūros restauravimo įmonei nėra 

sąžininga. 

Gautas UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ direktoriaus Renato Dūdonio pasirašytas 

atsakymas (2015 12 18 BP-(210.1)), kad „... dėl praleisto Viešųjų pirkimų įstatymo 94 str. 1 d. 2 p. 

termino Perkančioji organizacija nepriima ir nenagrinėja pateiktos pretenzijos“. Atsakoma tik į tas, 

kurios pateikiamos per 5 dienas nuo Pirkimo paskelbimo, o Pirkimas paskelbtas 2015 11 20, 

Pretenzija gauta 2015 12 17. 

Kaip vyksta konkursinių projektų vertinimas „nebyliuoju būdu“ ir kokių pasiekiama rezultatų, 

iliustruoja Birštono Vytauto parko sutvarkymo projektų konkursas. 2013 m. pabaigoje Birštono 

savivaldybė paskelbė „Vytauto parko ir Vytauto kalno sutvarkymo Birštone esamos būklės 

įvertinimo ir architektūrinės koncepcijos (idėjos) konkursą“. Projekto organizatoriai 

užsiregistravusius dalyvauti konkurse projektuotojus pakvietė į susitikimą, kuris įvyko 2014 m. 

sausio 7 d. Birštono savivaldybės didžiojoje salėje. Posėdį vedė ir į klausimus atsakinėjo Birštono 

savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas architektas Mantas 

Michaliunjo. Pagrindinis visų projektuotojų klausimas buvo: „Ar tikrai projektinius pasiūlymus 

reikės derinti su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritoriniu 

padaliniu, kaip nurodyta konkurso sąlygose?“ Atsakymo teko laukti iki vasario 17 d., kai buvo 

išplatintas pranešimas apie minėto reikalavimo atšaukimą. Kitas posėdžio klausimas buvo apie 

projektų vertinimo komisijos sudėtį. Architektui M. Michaliunjo išvardinus komisijos sudėtį, UAB 

„Želdynai“ pateikė klausimą: „Ar neplanuojate į komisijos sudėtį įtraukti kraštovaizdžio 

architektūros specialisto?“ Šis klausimas suerzino pirmininkaujantįjį. Jis bandė aiškinti, kad 

vertinimo komisijos narių skaičius negali būti be galo ilgas ir visų egzistuojančių profesijų atstovų 

čia pakviesti neįmanoma. Laimei, posėdyje dalyvavęs Lietuvos architektų sąjungos atstovas 

architektas Linas Tuleikis pareiškė, kad parko projektų konkurse kraštovaizdžio architektų atstovas 

vertinimo komisijoje turėtų būti įrašytas pirmuoju numeriu. Po šių žodžių pirmininkas pažadėjo 
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kraštovaizdžio architektų atstovą ir paminklotvarkos specialistą įtraukti į projektų vertinimo 

komisiją. Po mėnesio paskelbtoje galutinėje projektų vertinimo komisijos sudėtyje buvo ir minėti 

specialistai.  

2014 m. kovo 31 d. konkurso organizatoriai sulaukė trijų projektų, kurie buvo ilgą laiką 

eksponuojami savivaldybės patalpose ir daugiau nei per keturis mėnesius išnagrinėti ir įvertinti 

(Birštono Vytauto parko projektų konkursas, 2014). 

Visi trys konkursiniai projektai siūlo atidengti per parką tekančio Druskupio vagą. 

Nugalėtojai siūlo per upelį pastatyti romantiškus arkinius tiltelius su baltais turėklais, kiti du – 

paprasčiau ir kukliau. 

Antra labai svarbi parko erdvė yra prie paminklo Vytautui Didžiajam. Skulptorius prof. 

Gediminas Jokūbonis (1927–2006) jau miręs, savo norų dėl skulptūros aplinkumos sutvarkymo 

pareikšti nebegali, todėl šiandien šios parko erdvės tvarkytojai turėtų labai rimtai pasvarstyti, kuriuo 

keliu pasukti. Konkurso dalyviai mano skirtingai. Nugalėtojai siūlo Vytauto Didžiojo paminklo 

erdvę „praturtinti parteriniais formuojamais žemaūgiais kūginės formos augalais (brėžinyje nurodyti 

korėjiniai kėniai – Abies koreana Wils.), kurie sodinami tvarkingomis grupėmis, imituojančiomis 

karių pulkus“. Antrosios vietos laimėtojai šiuo atveju siūlo „žalioje aikštėje prieš Vytauto 

(Didžiojo) paminklą įrengti vasaros kiną – t. y. mobilų išskleidžiamą projektoriaus ekraną tiesiai 

prieš Vytauto ant žirgo akis, o pačioje aikštėje suprojektuoti medines apvalias terasas bei apvalius 

suolus žiūrovams atsisėsti ar net atsigulti“. Trečiosios vietos laimėtojai pasirodė neišradingi. Jie 

rūpinasi tik Vytauto Didžiojo paminklo geresne apžvalga ir siūlo esamą skulptūrai suformuotą 

stačiakampį vejos parterį išsaugoti, o dabar jį supančios liepų alėjos „vidinę medžių eilę iškirsti ir 

žiūrovo ryšį su skulptūra sustiprinti“.  

Įvairių pasiūlymų būta ir daugiau. Konkurso pirmosios vietos laimėtojai siūlė: 

 piliakalnio šlaitus fragmentiškai apsodinti „sumedėjusiais augalais su išvystyta šaknų 

sistema. Sveiki ir dekoratyvūs bei vertingi medžiai išsaugomi, vietomis atsodinami. 

Naudojamos sumedėjusių augalų rūšys daugiausiai vietinės, tradiciškai sodintos 

kurorte (liepos, pušys, eglės, klevai, skroblai, beržai,..), vietomis pagyvinant 

dekoratyvesnėmis rūšimis (gudobelėmis, alyvomis...)“.  

 suformuoti tris paprastųjų ąžuolų giraites (šventgires), „įterpiant būdingas šventgirėms 

augalų rūšis“.  

Sodinti medžius piliakalnių šlaituose yra ne kas kita, kaip piliakalnių naikinimas, nes medžiai 

ardo šlaitus. Tai priešingybė tam, kas padaryta Vilniaus pilies kalne pastaraisiais metais, kai  

šlaituose buvo nukirsti visi medžiai. 

Antrosios vietos laimėtojų taikli pastaba apie dabartinį parko tvarkymą verta dėmesio. Joje 

sakoma: „nepritariame romantizuotos praeities, įvairių pseudo-poniškų elementų formų naudojimui 

kaip barokiškai lenktos gėlynų vazos ar šviestuvai – 21 amžius turi savo architektūrinę išraišką ir 

neverta tos netikros praeities dabar skiepyti kaip istorinio fakto, nes tai būtų apgavystė“. 

2014 m. rugsėjo 18 d. pagaliau paaiškėjo visų projektų autoriai, bet nuliūdino žinia, kad 

Projektų vertinimo komisijai nė vieno iš trijų konkursui pateiktų projektų pasiūlymai nepasirodė 

tinkami tolimesniam parko projektavimui. Išleista 10 tūkst. Lt premijoms ir neprieita prie išvadų, 

kaip reikėtų tvarkyti parką. Neaišku, kaip Komisija reagavo į projektų autorių pasiūlymus, nes 

nebuvo visuomenei pateiktos rašytinės Komisijos vertinimų išvados. Birštone konkursas 

nepasisekė. Projektuotojai įdėjo daug pastangų, bet nesulaukė savo projektų privalumų ir trūkumų 

išaiškinimo (Pilkauskas, 2014). 

Nei Įstatymas, nei Taisyklės nedraudžia žodžiais apibūdinti projektų kokybės, tačiau retai 

kada tuo pasinaudojama. Išskirtiniu pavyzdžiu reikėtų laikyti Šiaulių miesto centrinės dalies – 

Prisikėlimo aikštės su prieigomis sutvarkymo projektų konkursą, kuriame greta kiekybinio 

įvertinimo (balo) išaiškinami projekto privalumai ir trūkumai. Ištraukoje iš Konkurso vertinimo 

komisijos protokolo (2 pav.) matyti, kaip buvo įvertinti blogiausias (devizas SAULĖ) ir geriausias 
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(devizas ABC) projektai. Šiaulių savivaldybė šiame konkurse parodė, kaip turėtų būti vertinami 

projektai. 

 

Išeitis: reikėtų pradėti nuo savivaldybės želdynų tvarkymo organizavimo 

 

Kraštovaizdžio architektūros pažangai reikalingi ne tik geri įstatymai, bet ir jų tinkamas 

įgyvendinimas. O tam reikia juos atitinkančių darbo organizavimo priemonių. Nuo 2008 m. sausio 

1 d. įsigaliojo „Želdynų įstatymas“. Eina devintieji metai, kai veikia šis įstatymas, bet LR 

ministerijose neatsirado padalinio, 

kurio pavadinime būtų „želdynai“ 

arba „kraštovaizdžio architektūra“. 

Įstatymas parengtas Aplinkos 

ministerijos iniciatyva. Aplinka 

yra plati sąvoka, todėl Aplinkos 

ministerijoje yra daug 

departamentų, skyrių, kurie 

sukonkretina savo paskirtį ir 

veiklą. 

Šios ministerijos 

„Kraštovaizdžio skyrius“ rengia su 

želdynų tvarkymu susijusius 

dokumentus, organizuoja 

metodinės literatūros leidimą, 

specialistams teikia želdynų 

projekto vadovo atestatus. O 

kraštovaizdis reiškia visumą ir 

kartu nieko konkretaus. Galbūt 

todėl nė vienas Kraštovaizdžio 

skyriaus specialistas nedalyvavo 

Aplinkos ministerijos 

organizuotame Lukiškių aikštės 

konkursinių projektų vertinime ir 

šiuo klausimu viešai nepasisakė 

(Pilkauskas, 2015). Svarbiausio 

Vilniaus skvero problemą paliko 

spręsti architektams ir 

valdininkams. 

Istorinius želdynus administruoja Kultūros ministerijos padaliniai, kuriuose taip pat nėra 

aiškios kraštovaizdžio architektūros arba želdininkystės specializacijos. Nei pačioje ministerijoje, 

nei Kultūros vertybių apsaugos departamente nėra minėtos specializacijos padalinių.   

Želdynų įstatymo III skyriaus 10 straipsnis „Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir kūrimo 

valdymas savivaldybėse“ 2 punktas teigia, kad „želdynų planavimo, kūrimo, apsaugos, tvarkymo ir 

priežiūros darbus savivaldybėje organizuoja vienas struktūrinis padalinys arba atsakingas 

savivaldybės tarnautojas“. Yra viena kita savivaldybė, pvz., Utenos, kur su asmeniniu pasišventimu 

dirba specialistai, tačiau jų pareigos nėra reglamentuotos pagal Želdynų įstatymą, jie nevadinami 

nei želdynininkais, nei kraštovaizdžio architektais. Želdynų sritį kuruoja bent keli savivaldybės 

padaliniai ir nebūtinai želdynų srities specialistai. Paprastai savivaldybėse žemėnaudą tvarko 

vyriausiasis architektas – statybų vadovas, o kraštovaizdžio architektai arba želdynininkai yra jam 

pavaldūs, „nors želdynų ir statybų plotų paskirtys yra konkuruojančios žemės naudojimo požiūriu“ 

(Žickis, 2001). „Visais želdynų klausimais turėtų rūpintis vienas savivaldybės padalinys – želdynų 

2 pav. Ištrauka iš Šiaulių Prisikėlimo aikštės projektų konkurso vertinimo 

komisijos protokolo 

Fig. 2. Excerpt from Šiauliai Prisikėlimas (Resurrection) Square design 

competition jury Protocol 
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skyrius. ... O svarbiausia būtų įteisintas želdyno kaip lygiaverčio statybų plotams objekto statusas“ 

(Žickis, 2001).  

 Savivaldybių tarnautojai, interpretuodami Statybos įstatymą, dažnai parkus, skverus, kapines 

laiko statiniais, matyt todėl ir jų projektavimas patikimas architektams ir statybos inžinieriams. Šio 

įstatymo aktuali redakcija (2012 06 30) pateikia tokį apibūdinimą: „Statinys – pastatas arba 

inžinerinis statinys, turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos 

statybos vietoje atliekant statybos darbus, ir kuris yra nekilnojamasis daiktas“. Nors želdynuose yra 

įtaisiniai ir statiniai, tačiau želdynas kaip visuma negali būti priskiriamas statiniams, nes juose 

vyraujantis ir svarbiausias elementas yra želdiniai. Tenka apgailestauti, kad Aplinkos ministerijos 

išduodamas Želdynų projektų vadovo atestatas kol kas yra neveiksnus, nes bet kuris savivaldybės 

vyriausiasis architektas savo nuožiūra gali jį atmesti, nepripažinti. Statybos ir Želdynų įstatymų 

nesąryšis daug prisidėjo, kad Lietuvos miestų ir miestelių aikštės ištisai pasidengė betono 

trinkelėmis, o dabar kasmet puošiasi gėlių krepšeliais ant elektros apšvietimo stulpų, aikštėse ir 

parkuose statomos gėlių piramidės. 

 

Išvados 

 

1. Kraštovaizdžio architektūros objektų (želdynų) konkursuose perdėm aukšti ekonominiai ir 

finansiniai reikalavimai projektų tiekėjams sumažina galimumus dirbti mažųjų įmonių 

kraštovaizdžio architektams. 

2. Konkursinių projektų kiekybinis vertinimas balais yra formalus, paslepiantis projekto 

stipriąsias ir silpnąsias puses, neatskleidžia tikrosios projektų vertės. 

3. Viešai skelbiamas kokybinis kiekvieno konkursui pateikto projekto įvertinimas išryškintų 

projekto esmę ir skatintų profesinį augimą.  

4. Projekto konkurso organizavimo taisykles reikėtų pataisyti ir pritaikyti meno kūrinių 

vertinimui. Taisyklės turėtų įpareigoti Komisijos narius suformuluoti kokybinį kiekvieno 

konkursinio projekto įvertinimą ir jį paviešinti.  

5. Želdynų valdymas turėtų būti organizuojamas Aplinkos ir Kultūros ministerijose, taip pat 

visose savivaldybėse, kaip reikalauja Želdynų įstatymas. 
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Summary 

 
Taking part in project contests is a very important method of self-expression for landscape architects as well as 

for other art creators. Frequently, it is the only way of getting contracts and ensures incomes from creative work. 

However, the apathetic, mysterious or even dishonest behaviour of the organisers of project contests frustrates art 
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creators, thus depreciating the significance of project contests. Based on the examples of  the contests of Ukmergė 

mound, Vytautas park in Birštonas and Lukiškių square in Vilnius, the situation, how landscape architecture 

competition conditions limit the ability of participation of young, not fitting to qualification requirements or not having 

financial basis art creators, is discussed in this article. The problems of jury formation and its work are being disclosed. 

Method of rating by counting evaluation points is criticized, which is formal, hides strengths and weaknesses of the 

projects and does not show their real value. It is suggested to use qualitative evaluation in text form instead of 

quantitative form. It is noted that municipalities as well as government does not comply with the part of the Law of 

Parks and Gardens, where it is stated that municipalities should establish subdivisions, that would independently 

organize management of parks and gardens in their own territories.  


