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UŽDUOTIES PROJEKTO TOBULINIMO KLAUSIMAIS 

 

,,Antakalniečių bendruomenės“ vardu pateikėme siūlymus ir pastabas dėl Sapiegų parko architektūrinio 

projekto konkurso sąlygų techninės užduoties. 2019 birželio 17 d. administracijos direktorius išdėstė 

savivaldybės poziciją, sustabdžius Sapiegų parko rekonstrukciją: ,,visgi manome, kad barokinio parko atkūrimas 

šiai vietai nėra pats geriausias sprendimas, kurį galima padaryti. 2019 spalio 8 d. įvyko labai svarbi visuomenei 

konferencija „Architektūros kokybė: integruotas požiūris į kultūros paveldą“. Konferencijos metu konstatuota, 

kad: „šiuo metu parengtas projektas (Valstybinio Sapiegų parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui ir 

tausojančiam naudojimui), kuriuo norėta atkurti barokinę XVII ar XVIII a. išvaizdą, nėra tinkamas“ ir pasiūlyta 

rengti architektūros konkursą, kurio pagrindinis tikslas – istorinio barokinio parko respektavimas esamo 

parko audinyje. Vilniaus miesto savivaldybė paviešino apie Sapiegų parko atgaivinimui balandžio pabaigoje 

skelbiamo architektūros konkurso esminį principą – kurti projektus, esamo parko audinyje respektuojančius 

istorinį barokinį parką. Tokios techninės užduoties ir tikėjomės, tačiau buvo pateikta daugeliu atžvilgiu 

dviprasmiškas techninės užduoties projektas. Pareiškėjui, norinčiam dalyvauti tarptautiniame konkurse, tikrai 

nebūtų paprasta suprasti kuris užduoties sakinys turi pirmumo teisę prieš likusius ir kokį sprendimą pasirinkti 

teikiant savo pasiūlymus. 

Labai norėtume, kad parkas sulauktų profesionalios priežiūros ir tvarkymo. Matome, kad techninę užduotį 

parengti yra sudėtinga, todėl norėtume padėti parengiant šią tikrai sudėtingą techninę užduotį. Siūlome organizuoti 

susitikimą Antakalnio seniūnijos patalpose ir arba lauke parko teritorijoje, (prieš tobulinant techninės užduoties 

projektą) išklausyti specialistų komentarus, bendruomenės atstovų nuomonę, kurie jau kelis metus gilinasi į parko 

ir viso komplekso problemas. Norime būti jūsų partneriai, tapti šio parko sutvarkymo projekto dalimi, nenorime 

jokių konfrontacijų ir konfliktų. Turime pasidžiaugti tuo, kad bendruomenė ir miesto gyventojai buvo išgirsti 

praeitą vasarą, parko senoliai medžiai ir parkas išsaugotas. Norime šio taikaus bendravimo tęstinumo ir tikimės, 

kad tai būtų pavyzdys kitiems, kad projektas gali būti įgyvendinamas visų pusių nuomonių darnoje. 

Dar kartą paantriname, kad tiek techninių sąlygų parengimui, tiek kvietimo dalyvauti konkurse parengimui, 

tiek pateiktų projektų vertinimui Antakalniečių bendruomenė norėtų deleguoti savo atstovus. 
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