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DĖL  REIKALAVIMO STABDYTI VIEŠOJO PIRKIMO KONKURSĄ „VOKIEČIŲ G., 

VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTO KONKURSAS“, ATLIEKAMĄ PROJEKTO 

KONKURSO BŪDU 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Administracija) vykdo Vokiečių g., 

Vilniuje, rekonstravimo architektūrinės idėjos projektinio pasiūlymo konkursą (toliau – Pirkimas), 

su kurio laimėtoju pasirašys pirkimo sutartį dėl laimėtoju nustatyto tiekėjo pasiūlyto projekto idėjos 

įgyvendinimo, t. y. techninio darbo ir tvarkybos darbų projekto parengimo paslaugų. Asociacija 

„ICOMOS LIETUVA“ (toliau – Asociacija) kreipėsi į Administraciją raštu ir išreiškė savo abejones 

dėl tiekėjui nustatytų vykdomo Pirkimo užduočių kaip neužtikrinančių paveldosaugos reikalavimų. 

Atkreipiame Asociacijos dėmesį, kad šiuo Pirkimu Administracija siekia atrinkti 

projektuotoją, kurio architektūrinė idėja labiausiai atitiks projekto idėjos užduotį, o laimės tiekėjas, 

kuris gebės užtikrinti tiek architektūros, tiek infrastruktūros, tiek paveldosaugos reikalavimus, nes 

vertinant didžiausią  lyginamąjį svorį (net 50 lyginamasis kriterijaus svoris) turi kriterijus 

„Architektūros, urbanistinių, paveldosaugos ir kraštovaizdžio architektūros sprendinių sinergija“. 

Administracija nuosekliai ruošėsi Pirkimui ir, be kitų keliamų reikalavimų, daug dėmesio skyrė, kad 

tiekėjai galėtų įvertinti objekto paveldosaugines savybes: su Pirkimo sąlygomis paviešino 2019 m. 

liepos 10 d. Vilniaus senamiesčio (16073) teritorijos, Vokiečių g., detaliųjų archeologinių tyrimų 

2019 m. pažymą
1

, Vokiečių g. esamos būklės vertinimą su detalia istorine medžiaga ir 

 

1  https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=505417 
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archeologinių tyrimų aprašymu, tvarkymo planu ir kita svarbia informacija, o projektavimo 

paslaugų sutarties projekto 20.2 punkte yra numatyta galimybė stabdyti projektavimo sutartį, jeigu i 

škils poreikis atlikti papildomus architektūrinius tyrinėjimus.   

Negalime sutikti su Asociacijos teiginiais, kad: 

Administracija nesikonsultuoja su nepriklausomais ekspertais, – priešingai, šis Pirkimas 

vykdomas bendradarbiaujant su Lietuvos architektų sąjunga, o vertinimo ekspertais bus kviečiami 

aukščiausios kvalifikacijos ir didžiausią patirtį turintys ekspertai; 

Administracija neužtikrina Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 

dalies ir 27 straipsnio 1 dalies, nes esą nesikonsultuoja su visuomene, – priešingai, Administracija 

viešą Vokiečių g. rekonstravimo darbų viešinimą pirmą sykį surengė dar 2016 m., o 2019 m. 

rugsėjo 23 d. Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje vyko konkurso užduoties aptarimas su 

visuomene ir jokių pastabų nei iš Asociacijos, nei iš tiekėjų nebuvo gauta. 

Pabrėžiame, kad delsiant atlikti rekonstravimo darbus galima padaryti daugiau žalos, nei 

įgyvendinant visus paveldosaugos reikalavimus projektavimo metu ir pagal griežtus techninio 

projekto sprendinius ir reikalavimus atliekant darbus: juk nuo projekto rengimo metu priimtų 

sprendinių (pavyzdžiui, darbų vykdymo gylio po žeme ir pan.) tiesiogiai priklauso ir archeologinių 

tyrinėjimų apimtys. Būtent projektavimo metu, pagal istorinius duomenis atliktus geologinius, 

geotechninius tyrimus vertinant archeologinių tyrimų galimybes ir apimtis, priimami techninio 

projekto sprendiniai atsižvelgiant į vertingąsias Pirkimo objekto savybes, į paveldosaugos 

reikalavimus. 

Administracija nuoširdžiai dėkinga Asociacijai už dėmesį mūsų vykdomam Pirkimui, 

detalizuotus paveldo apsaugos aspektus, kurie, be abejo, yra žinomi ir svarbūs Administracijai ir 

būtinai bus sprendžiami projektavimo eigoje. 
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