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I. NAGRINĖJAMI KLAUSIMAI
2018 m. liepos 12d. Lietuvos architektų rūmų (toliau – Rūmai) Vilniaus regioninė architektūros taryba
(toliau – Taryba) svarstė, UAB “Archinova” iniciatyva pakartotinai pateiktą, „Viešbučio su konferencijų centru ir
biurų, Vasario 16-osios g. 1, Vilniuje“ projekto projektinius pasiūlymus (toliau – Projektas). Posėdyje pristatyta
nauja, pakoreguota ir viešai neskelbta Projekto versija.
Šio Projekto ir su juo susijusio Detaliojo plano korektūros teisinių klausimų Taryba nenagrinėjo.
II. KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMUI REIKŠMINGOS APLINKYBĖS
Taryba svarstė Projektą savo posėdžiuose, vykusiuose 2018 m. kovo 29 ir balandžio 20 d., bei pateikė išvadą ir
rekomendacijas
2018m. balandžio 20 d.
Tarybos išvada http://www.architekturumai.lt/wpcontent/uploads/RAT_VL_2018_03_29-04_20_isvados.pdf

III. TARYBOS ARGUMENTAI
Taryba vertino pakoreguotą Projektą pagal anksčiau išreikštas pastabas ir rekomendacijas. Taryba
konstatuoja, kad į daugumą pastabų Autoriai atsižvelgė ir atitinkamai pakoregavo Projekto sprendinius:
1. Svarstymui pateiktoje Projekto korektūroje stipriai sumažintas sklypo užstatymo intensyvumas bei
tankis, tuo būdu užtikrinamas didesnis sklypo užstatymo urbanistinis integralumas su teritorijos kontekstu.
2. Autoriai pakoregavo komplekso tūrinę - erdvinę išraišką, ją labiau priderindami prie urbanistinės
aplinkos mastelio atžvilgiu, sukurdami geresnes jungtis su esama visuomeninių erdvių sistema bei pasiūlė
didesnį jų sąryšingumą užtikrinantį Projekto variantą.
3. Taryba konstatuoja, kad pertvarkius sklypo užstatymo sprendinius Projekte pasiektas geresnis jo
erdvių, kultūros vertybių ir naujųjų pastatų vizualinis santykis. Pasiūlyme atverta Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo
bažnyčia iš miestui ir visuomenei svarbių rakursų, taip kur kas daugiau dėmesio skirta Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertybių autentiškumo raiškai bei istorinio užstatymo aktualizavimui.
Nežiūrint aukščiau išsakytų privalumų, Taryba atkreipia dėmesį į Projekto trūkumus, kurie nebuvo
pašalinti:
1. Naujojo viešbučio užstatymo architektūrinės raiška liko nepakeista – viešbučio stambaus mastelio
monolitiškas tūris yra stambiausias aplinkoje ir jo fasadų tūrinė – erdvinė kompozicija vis dar
disonuoja su aplinka.
2. Naujoji komplekso versija vis dar stokoja vientisos architektūrinės raiškos.
IV. TARYBOS IŠVADA
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, Taryba teigia, kad:
1. Pakoreguotas Projekto urbanistinis sprendinys yra tinkamas ir juo atsižvelgta į anksčiau išsakytas
pastabas bei rekomendacijas.
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Pakoreguoto pasiūlymo naujųjų pastatų architektūros kokybė vis dar kelia abejonių mastelio (jo
santykio su urbanistine aplinka) estetikos ir fasadų meninės raiškos aspektais.
V. TARYBOS REKOMENDACIJOS

Atlikusi Projekto sprendinių ekspertinį vertinimą bei išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, Vilniaus
regioninė architektūros taryba rekomenduoja tolimesnę architektūros raiškos ir estetikos klausimus spręsti
viešojo svarstymo su visuomene metu ir pasitelkiant atitinkamą profesinį ir institucinį ekspertavimą.
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__________________
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