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NEPANAUDOTOS NE�GYVENDINT� PROJEKT� GALIMYB�S 

Darius Linartas 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Architekt�ros pagrind� ir teorijos katedra  

El. paštas darlinas@gmail.com  

Anotacija. Pagr�stai manoma, kad architekt�ros projektas turi b�ti �k�nytas statiniu. Šiuo atveju k�rybiniai ir intelektualiniai 
sprendiniai atneša reali� naud�, pasiteisina projektui kurti panaudoti ištekliai. Ta�iau turime pripažinti, kad neatsiejama ar-
chitekt�ros konkurs�, o kartu ir viso architekt�rinio k�rybos proceso dalis – ne�gyvendinti projektai. Straipsnyje si�loma � ši� 
problemin� srit� pažvelgti visiškai nauju, architekt�ros teorijoje ir praktikoje menkai nagrin�tu – informaciniu – aspektu. Ne-
�gyvendintas projektas vertintinas ne kaip nereikalinga ar konkre�iame objekte ne�k�nyta „popierin� architekt�ra“, bet kaip 
nepanaudotas profesionaliai suformuluot� id�j� ir sprendim� kompleksas, kuriame slypi naudingos informacijos potencialas. 
Aptariami efektyvesni šios informacijos panaudojimo b�dai ir prielaidos, pritaikymo lygmenys, aktualumas, strukt�rizavi-
mas pagal galim� vartotoj� grupes, kaupimo bei saugojimo formos. 

Reikšminiai žodžiai: architekt�ra, ne�gyvendintas projektas, informacijos potencialas, efektyvumas, duomen� baz�. 

 

�vadas 

Reikia konstatuoti, jog sukurt� ar net parengt� statybai, bet 

d�l vien� ar kit� priežas�i� ne�gyvendint� projekt� kiekis 

nuolat auga. Architekt�ros konkurs� praktikoje toki� ne�-
gyvendint� projekt� ypa� daug. Tai ir ne�vykusi� ar nepa-

vykusi� konkurs� padarinys, ir nat�ralus veiksnys 

konkurencin�se id�j� varžytuv�se, kur laimi tik vienas. 

Ta�iau ar visada ne�gyvendinti reiškia nereikalingi? Kiek-

vienam architekt�ros projektui sukurti telkiami dideli ma-

terialiniai, profesiniai ir intelektualiniai ištekliai. Vien 

ži�rint iš šios pozicijos, neracionalu b�t� neieškoti toki� 

projekt� panaudojimo prasmi� ir b�d�. 

Projektas kaip informacijos neš�jas 

Šiandien ne�gyvendintas architekt�ros projektas – tai konk-

re�i� sprendini� rinkinys, ne�sik�nij�s konkre�iu objektu ir 

galb�t gulintis archyvo lentynose. Jeigu projektas „švie-

žias“, archyvo savininkas gali j� panaudoti naujiems pana-

šiems projektams kurti. Ta�iau jeigu paseno (o pagal ši� 

dien� standartus, tai �vyksta gana greitai), jis dažnai net 

n�ra išsaugomas ar, geriausiu atveju, tampa istorini� ar 

teorini� tyrim� objektu.  

Nuolat gaus�jant ne�gyvendint� projekt�, deja, turime 

pripažinti: iki šiol architekt�ros teorijoje ir praktikoje ne�-
gyvendint� projekt� panaudojimo galimyb�s yra labai 

mažai aptarta tema.  

Pagr�stai manoma, kad projektas, kaip vienas iš staty-

bos proceso etap�, turi b�ti �k�nytas statiniu. Šiuo atveju 

architekt�riniai ir techniniai sprendiniai atneša reali� nau-

d�, pasiteisina projektui kurti panaudoti ištekliai. Nekelia 

abejoni�, kad real�s pastatai ir statiniai yra prasminga ma-

terialin�s architekt�ros proceso infrastrukt�ros t�sa. Dera 

pabr�žti, jog kelias � projekto atsiperkamum� (�gyvendini-

m�) – tai keitimasis informacija. Šiuo atveju projektas 

tampa savarankišku architekt�rin�s minties reiškiniu. 

Kiekviena patirtis ir informacija turi savyb� plisti. Šis pro-

cesas vyksta per tiesioginius informacijos neš�jus. (Infor-

macijos neš�jai gali b�ti tiesioginiai ir šalutiniai.) 

Architekt�rin�je terp�je tiesiogiai toki� informacij� perneša 

projektas, o �gyvendintas objektas – tik šalutin�. Egzistuo-

jantis statinys jau turi konkre�i� atsipirkimo reikšm�, o 

ne�gyvendintas projektas vis dar egzistuoja kaip potenciali 

galimyb�. Tai vyksta tol, kol visi ar dalis jo sprendini� bus 

�gyvendinti naujame statinyje ir prad�s atsipirkti 

(	
�
�
� 2005: 22–27). Ne�manoma vieno statinio in-

formacijos perduoti kitam, aplenkus projekto etap�. Tai 

reiškia, kad pagrindin� informacija slypi projektuose, o ne 

pastatuose, t. y. projektai yra efektyvesni konkre�ios in-

formacijos neš�jai nei statiniai. 

Kartu reik�t� pabr�žti, jog egzistuoja grup� projekt�, 

kurie nuo pat pradži� n�ra skirti tiesiogiai �gyvendinti. Tai 

�vairios architekt�ros fantazijos ir �žvalgos (popierin� ar-

chitekt�ra), id�jiniai, dar kitaip – vadinamieji koncepciniai 

projektai ir j� konkursai. Ši� projekt� atsipirkimo b�das – 

netiesiogin� �taka kit�, jau konkre�i�, objekt� projektavi-

mui ir �gyvendinimui.  

Taip išsiple�ia ne�gyvendinto projekto samprata. Ne-

�gyvendinti projektai – tai nepanaudotas profesionaliai 
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suformuluot� id�j� ir sprendim� kompleksas, kuriame 

slypi naudingos informacijos potencialas. 

Panaudojimo lygmenys ir aktualumas 

�manomi skirtingi ne�gyvendint� projekt� sprendini� pa-

naudojimo lygmenys. Architekt�rinis projektas – sud�tin-

gas id�j� ir sprendini� kompleksas. Šie sprendiniai gali 

b�ti visiškai panaudoti (be pakitim�) ir iš dalies (tam tikri 

elementai). Pasitelk� architekt�ros teorij� (Ching 1996), 

galime išskaidyti projekt� segmentais ir taip išskirti kelet� 
galimo informacijos panaudojimo lygmen�: 

− materialus vizualinis lygmuo: forma, elementai, 

kompozicija; 

− id�jinis strukt�rinis lygmuo: strukt�ra, bendrieji 

principai, id�ja. 

Kiekviename iš ne�gyvendint� projekt� segment� ga-

lime rasti nauding� lokali� id�j� ir sprendini�, suteikti 

jiems dalyvavimo šiuolaikin�je architekt�ros praktikoje 

galimyb� (1 pav.). 

 
1 pav. Ne�gyvendint� projekt� panaudojimo lygmenys 

Fig. 1. Application levels of unrealized projects 

Kartu kyla b�tinyb� nustatyti ne�gyvendint� projekt� 

informacijos potencialo aktualum� laike. Peržvelkime 

�prastinio projekto sud�t�: 
− aiškinamasis raštas, 

− architekt�riniai statybiniai sprendiniai, 

− technologiniai, inžineriniai, darbo organizacijos 

sprendiniai, 

− s�mata. 

Kiekviena iš projekto dedam�j� turi skirtingas funk-

cionavimo, organizacijos ir suk�rimo savybes, tuo pat 

metu ir skirting� informacij�. Informacija grei�iau sensta 

tose srityse, kur lemiamas veiksnys yra mokslo ir techno-

logij� laim�jimai. Savo ruožtu sritys, susietos su žmogumi 

(fiziologija, pažinimo psichologija), kinta mažiau (Gibson 

1986: 141–143). Tod�l optimali� architekt�ros objekt� 

suplanavimo ir funkcionavimo sistem� k�rybos žinios 

nepraranda aktualumo ir šiandien. 

Projektuose sukauptos informacijos panaudojimo ga-

limyb�s labai priklauso nuo vartotojo žini� lygio, nuo už-

davini�, kurie iškelti projektuotojams ar tyrin�tojams. 

Pažinimas moksl� vystimosi procese tampa vis platesnis, 

jis turt�ja d�l visapusiškesnio ryši� vertinimo. Architekt�-

roje šie poky�iai pasireišk� nauj� s�saj� su kitais mokslais 

�traukimu (	
�
�
� 2005: 22–27). Taip pat reikia pabr�ž-

ti, jog nauji mokslai negali paveikti architekt�rin�s k�rybos 

tiek, kad paneigtume visk�, kas padaryta iki šiol. Netgi 

atvirkš�iai – naujos žinios padeda mums geriau iššifruoti 

sen�j� architekt�r�. Pavyzdžiui, nors akustikos mokslas 

visiškai naujas, žinome, kad jau senov�s graikai k�r� pasta-

tus su idealia akustika. Iš ties� daugyb� jaun� moksl�, 

toki� kaip ekologija, sinergetika, pažinimo psichologija ir 

daugelis kit�, randa savo teorij� patvirtinim� objektuose, 

sukurtuose gerokai iki j� atsiradimo. Šis faktas patvirtina 

tai, kad projektas nepriklausomai nuo suk�rimo laiko gal-

b�t yra informacijos neš�jas visoms v�lesn�ms epochoms.  

Taigi ne�gyvendint� projekt� potencialo vertinimas 

priklauso nuo žini� lygio j� analiz�s momentu, o ne pro-

jekt� suk�rimo momentu. Analizuoti architekt�rinius k�ri-

nius reik�t� iš šiandienini� žini� pozicij�, neneigiant 

galimyb�s rasti juose naujos informacijos. 

Taikymas projektavimo praktikoje 

Išnagrin�j� projektavimo proceso etapus, galime nustatyti 

momentus, kuriais ne�gyvendint� projekt� teikiamos in-

formacijos panaudojimas b�t� efektyviausias. Žinoma, 

labiausiai ši informacija pasiteisint� pradiniu projektavimo 

etapu, kada nagrin�jama sukaupta patirtis ir analogai. Ta-

�iau ne mažiau prasminga ne�gyvendint� projekt� patirtis 

gal�t� b�ti ir tarpiniais projektavimo etapais, kada vyksta 

galim� variant� atranka ir vertinimas, alternatyv� paieška. 

Architekt�ros konkurs� praktikoje tokia ne�gyvendint� 

projekt� analiz� ir panaudojimas ypa� pasiteisint� rengiant 

konkurso s�lygas. Tai ypa� pasakytina apie atvejus, kai 

konkursas rengiamas vietoje, kurioje jau buvo projektuo-
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jama, rengiami konkursai. Prisiminkime kad ir Lukiški� 

aikšt�s konkurs� istorij�. Kaip raš� K. Šešelgis (1997: 32), 

n�ra Lietuvos miestuose kito tokio urbanistinio komplekso 

(aikšt�s, kvartal� grup�s, visuomenini� pastat� komplekso 

ir pan.), kuriam statyti ir tvarkyti b�t� parengta tiek daug 

projekt�. 1939–1997 m. laikotarpiu jis aprašo net 11 atve-

j�, kai buvo rengiami architekt�riniai pasi�lymai Lukiški� 

aikštei sutvarkyti ir statyti. Net 6 kartus organizuoti kon-

kursai, t. y. buvo parengta bent po kelet� projekt�. Pavyz-

džiui, 1945 m. surengtame uždarame konkurse buvo 

pateikti šeši užsakomieji projektai. Po du projektus pateik� 

Maskvos, Leningrado ir Lietuvos architektai (Miku�ianis 

1997: 74–75).  

Nepaisant aikšt� supan�i� teritorij� poky�i�, svar-

biausi aikšt�s projektavimo ir sutvarkymo tikslai liko ne�-
gyvendinti, ir dabar tenka gr�žti prie t� pa�i� klausim�, 

kuriuos bandyta spr�sti prieš 60 m. K. Šešelgio nuomone, 

vis� Lukiški� aikšt�s projekt� aprašymas ir kritin�s pasta-

bos b�t� naudingos galutinai nustatyti aikšt�s paskirt�, 
turin� ir formuoti jos vaizd�. Jo nuomone, daugelyje spren-

dini� galima �ži�r�ti racionali� pasi�lym�, vert� d�mesio 

rengiant naujus projektus (Šešelgis 1997: 32). 

B�tent taip pasielgti ir pasinaudoti vien� projekt� pa-

tirtimi rengiant kitus bandyta ruošiant paskutinio Lukiški� 

aikšt�s suplanavimo ir simbolio „Laisv�“ suk�rimo archi-

tekt�rinio meninio konkurso s�lygas. 2007 m. vasario m�-

nes� por� savai�i� vykusiosiose Lukiški� aikšt�s ir jos 

prieig� rekonstrukcijos k�rybin�se dirbtuv�se dalyvavo 

daugiau nei šimtas meninink�. Jie pateik� daugiau nei 

trisdešimt skirting� k�rybini� pasi�lym� (Diržanauskait� 

2007). Šie darbai tur�jo pad�ti tobulinti b�simojo konkurso 

s�lygas, taip pat tapti geru id�jiniu pagrindu jo dalyviams. 

Ir, nors sunku kalb�ti apie tikr�j� akcijos naud� 2008 m. 

vykusiam konkursui, �ia atsiskleid� koncepciniuose pro-

jektuose slypin�i� id�j� atrankos, vertinimo ir segmenta-

vimo pagal aktualum� konkre�ioms vartotoj� grup�ms 

metodikos poreikis.  

Akumuliacin�je Peidžo strategijoje (JAV) rekomen-

duojama kiek �manoma daugiau d�mesio skirti projekt� 

analizei ir vertinimui, taip mažinti s�naudas sprendini�, 

kurie gali tapti nepritaikomi, sintezei (Jones 1970: 135–

136). Ne�gyvendint� projekt� patirtis tam b�t� ypa� tin-

kama. 

Potenciali� vartotoj� grup�s  

Reikia suprasti, kad kiekvienas kada nors sukurtas archi-

tekt�ros projektas turi sukaup�s informacij�, kurios bet 

kuriuo metu gali pareikalauti vartotojai (���������
 

2006: 114–117). Galimus šios informacijos vartotojus 

galime skirstyti pagal veiklos sritis ir interes� prioritetus  

(2 pav.). 

Kiekviena potenciali ne�gyvendint� projekt� vartoto-

j� grup� tiria informacij� iš savo pozicij�, priklausomai 

nuo suformuluotos užduoties ir tiksl�. Tam, kad ši� infor-

macija galima b�t� panaudoti kiek galima efektyviau, rei-

k�t� suprasti specialius jos vartotoj� grupi� poreikius ir 

reikalavimus, ir atsižvelgiant � tai strukt�rizuoti projekt� 

duomenis. 

 
2 pav. Individual�s architekt�ros proceso vartotoj� aktualumo 
kriterijai 

Fig. 2. Individual relevance criteria of architectural process 
users 

Pavyzdžiui, Lietuvos architekt� s�junga nuo 2005m. 

savo internetiniame puslapyje (LAS konkursai 2008) skel-

bia vizualin� informacij� apie jau �vykusius ar šiuo metu 

vykstan�ius k�rybinius konkursus. Palaipsniui ši medžiaga 

tampa išsamesn�, yra ne tik maket� nuotraukos, medžiaga 

papildoma grafine projekt� dalimi. Aukštosios architekt�-

ros mokyklos taip pat kaupia baigiam�j� ir geresni� kursi-

ni� darb� fondus. Deja, išblaškyta po �vairius archyvus, be 

bendros sistemos saugoma projekt� informacija nepatogi 

ar net neskirta naudoti. Saugoti projektinei medžiagai gal�-

t� b�ti taikomi panaš�s principai kaip ir rašytinei informa-

cijai – kuriamos bendros, susistemintos, maksimaliai 

patogios naudoti skaitmenin�s duomen� baz�s. Tai ne tik 

nepaprastai daug pad�t� architekt�ros tyrimams, bet ir 

suteikt� ne�gyvendintiems projektams antr�j� gyvenim�.  

Išvados  

1. Ne�gyvendinti projektai – tai nepanaudotas profe-

sionaliai suformuluot� id�j� ir sprendim� kompleksas, 

kuriame slypi naudingos informacijos potencialas.  
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2. Sritys, susijusios su žmogumi, kinta mažiau nei te-

chnin�s, tod�l architekt�riniai projekt� sprendiniai ilgiau 

nepraranda aktualumo. 

3. Projekt� informacijos potencialas priklauso nuo ži-

ni� lygio j� panaudojimo, o ne suk�rimo momentu. 

4. Architekt�ros konkurs� praktikoje ne�gyvendint� 

projekt� analiz� ypa� pasiteisint� rengiant konkurs� s�lygas. 

5. Siekiant efektyvesnio ne�gyvendint� projekt� in-

formacijos panaudojimo, ji tur�t� b�ti strukt�rizuota pagal 

galim� vartotoj� grupi� poreikius. 
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UNEMPLOYED POSSIBILITIES OF UNREALIZED 
PROJECTS 

D. Linartas 

Summary 

It should be stated that the amount of projects developed or even 
prepared for construction but unrealized due to one or another 
reason is continuously growing. In the practice of architectural 
competitions, the number of such “dead” projects is especially 
great. It is both an outcome of unrealized or unsuccessful compe-
titions and a natural factor in competitive contests of ideas where 
only one winner is selected. Do always, however, the unrealized 
mean unnecessary? For development of any architectural project, 
considerable material, professional and intellectual resources are 
concentrated. This is just one attitude demonstrating that it would 
be irrational not to look for purposes and ways enabling to em-
ploy such projects. Unrealized projects offer an unemployed 
complex of professionally stated ideas and solutions where poten-
tial of beneficial information is hidden in. 

Keywords: architecture, unrealized project, potential of informa-
tion, efficiency, database 

 


