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I. BENDROSIOS NUOSTATOS, PROBLEMOS AKTUALUMAS 

 

1. Perkančioji organizacija – Viešoji įstaiga Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba 

(KAUET) įgaliota Kauno miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 10 d. 

įsakymu Nr. A-694 organizuoti Dainų slėnio atnaujinimo supaprastintą atvirą projekto konkursą ir 

atlikti viešojo pirkimo procedūras. 

 

2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme 

(Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2002, Nr. 118-5296; 2006, Nr. 4-102) bei Viešosios įstaigos Kauno 

architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos patvirtintose ir paskelbtose supaprastintų viešųjų 

pirkimų taisyklėse. 

 

3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais bei konkurso 

sąlygomis. 

 

4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, 

proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo reikalavimų. 

 

5. Pagrindinės su pirkimo procedūromis susijusios sąvokos: 

 

5.1. Tiekėjas – bet kuris suinteresuotas dalyvauti supaprastintame atvirame projekto 

konkurse ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis 

asmuo ar tokių asmenų grupė – galintis (galinti) parengti ir pateikti projektą; 

5.2. Projektas – tai tiekėjo parengtas projektas, išreiškiantis Dainų slėnio atnaujinimo 

architektūrinę urbanistinę pagrindinių sprendinių idėją, parengtas pagal perkančiosios organizacijos 

nustatytas supaprastinto atviro projekto konkurso sąlygas.  
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5.3. Dalyvis – projektą pateikęs tiekėjas; 

5.4. Devizas – dalyvio pasirinktas žodinis devizas (trumpas projekto idėjos apibūdinimas), 

kuris rašomas ant visų pateikiamų vokų (bendro, pirmo ir antro) bei ant kiekvieno 

pirmame voke pateikiamo projekto dokumentų lapo (planšečių bei nurodoma ant 

pateikiamo projekto maketo). Dalyvis privalo visur rašyti tą patį devizą. Devizas privalo 

būti parašytas 1,0 cm dydžio „Times“ šriftu dešiniajame viršutiniame planšetės kampe; 

5.5. Devizo šifras – dalyvio pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono bei fakso 

numeriai, kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. Devizo šifras pateikiamas antrame 

voke; 

5.6. Supaprastintas atviras projekto konkursas - tai pirkimo procedūra, kurioje gali 

dalyvauti ir pateikti projektus visi suinteresuoti tiekėjai; 

5.7. Supaprastinto atviro projekto konkurso dokumentai – tai perkančiosios 

organizacijos skelbiami ar pateikiami tiekėjams dokumentai, apibūdinantys perkamą 

objektą ir pirkimo sąlygas bei procedūras, tarp jų skelbimas, kvietimas, pranešimas, kiti 

dokumentai bei dokumentų paaiškinimai (patikslinimai). 

 

6. Pirkimo dokumentai (taip pat ir paaiškinimai, patikslinimai) skelbiami kartu su skelbimu 

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVPIS). Tiekėjai norintys dalyvauti pirkime 

gaunant pirkimo dokumentus, jų patikslinimus, paaiškinimus privalo jame registruotis 

priimdami kvietimą CVPIS. Nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. 

Konkurso sąlygos taip bus paskelbtos LAS Kauno skyriaus puslapyje www.laskaunas.lt; 

7. Problemos aktualumas, objekto apibūdinimas: 

     Šiuo metu rengiamas Dainų slėnio teritorijos detalusis planas (rengėjas-SĮ ‚Kauno planas, 

detaliojo plano vadovas V. Paipalas, architektė J. Eivaitė) kuriame pateikta esamos padėties analizė 

ir detaliojo plano sprendiniai (3 priedas) : 

      Dainų slėnio adresas -  Tunelio g. 37, Kaunas, teritorijos plotas - apie 2,3 ha, paskirtis -

valstybinio fondo žemė (valstybinis miškas). Pagal Kauno miesto savivaldybės teritorijos Bendrąjį 

planą 2013-2023 metams, planuojama teritorija patenka į visuomeninės reikšmės teritorijas. 

      Nuosavybė - valstybinės žemės fondas. 

 

7.1. Situacijos vieta ir gretimybės. Dainų slėnis yra Kauno Ąžuolyno parke (unikalus objekto 

kodas Kultūros paveldo registre – 17381, 4 priedas), Žaliakalnio seniūnijoje, centrinėje Kauno 

miesto dalyje. Dainų slėnio teritorija, išsidėsčiusi parko pietinėje dalyje, turi ryšį su judria Tunelio 

gatve. Pietvakarių kryptimi nuo Dainų slėnio išsidėstęs mišrus (vienbučiai ir daugiabučiai namai) 

gyvenamasis kvartalas prie Perkūno alėjos; į šiaurės vakarus – Kauno Ąžuolyno sporto statinių 

kompleksas (unikalus objekto kodas Kultūros paveldo registre - 31618 (Sporto halė, stadionas, 

universitetas ir t.t.); kitomis kryptimis - parkas bei B1 kategorijos Tunelio g., ties kuria prie slėnio 

yra įrengta apie 50 vietų automobilių stovėjimo aikštelė su dviem įvažiavimais/išvažiavimais. 

Konkurso  nagrinėjama teritorija apima visą slėnį, kuris buvo suformuotas gamtos ir prieš maždaug 

80 metų pritaikytas rengti tradicines dainų ir šokių šventes. Konkurso nagrinėjama teritorija patenka 

į Kauno Ąžuolyno parką (unikalus kodas Kultūros paveldo registre -17381, 4 priedas). 

Nagrinėjamoje teritorijoje yra įregistruotas kultūros paveldo objektas - dekoratyvinė Dalios 

Palukaitienės skulptūra „Jaunystė“ (unikalus objekto kodas Kultūros paveldo registre -14985).   

     Kita artimiausia kultūros paveldo vertybė (vietovė) - t.y. miesto istorinė dalis, vad. Kauno 

Žaliakalnio 1-oji (unikalus kodas Kultūros paveldo registre - 31280), išsidėsčiusi iš vakarų pusės   

Dainų slėnio atžvilgiu - nesiriboja su konkurse nagrinėjama teritorija. Konkurse nagrinėjama 

teritorija patenka į Natura 2000 teritoriją (Kauno ąžuolyno parkas), kuri yra paskelbta niūriaspalvio 

auksavabalio buveine. 

7.2. Esamos teritorijos įvertinimas. Apie 2,3 ha valstybinio ploto (sklypo nėra) teritorija 

išsidėsčiusi centrinėje miesto dalyje, kultūros paveldo vertybėmis gausiame areale. Dainų slėnyje 

XX a. antroje pusėje vykdavo pripažinimo  sulaukę šiuolaikiniai unikalūs kultūros reiškiniai – dainų 

šventės bei Poezijos pavasario renginiai. Dainų slėnis suprojektuotas ir įrengtas 1964–1965 m. 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
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pagal architekto Vladimiro Zubovo (1909–2007) projektą. Tai miesto visuomeninis objektas, 

esantis greta kitų svarbių lankytinų miesto objektų (Ažuolyno parkas, Zoologijos sodas, Sporto 

halė, S. Dariaus ir S. Girėno stadionas), turinčių lankytojų srautus. Dainų slėnio statiniai ir kita 

infrastruktūra yra labai susidėvėjusi, todėl, norint šią viešąją erdvę paversti aktyviai lankoma ir 

naudojama, būtinas jos atnaujinimas. 
 

7.3. Dainų slėnio teritorijoje esantys pastatai, statiniai, inžineriniai tinklai bei įrenginiai. 

Nekilnojamojo turto registre teritorijoje Tunelio g. 37 Kaune, yra įregistruoti statiniai ir kiti statiniai 

(inžineriniai). Pastatų planuojamoje teritorijoje nėra. Dainų slėnis iš Ąžuolyno pusės apribotas 

asfaltuotais parko pėsčiųjų takais, įrengti pagrindiniai betoniniai  laiptai su turėklais, o iš parkavimo 

aikštelės prie Tunelio g. į slėnį atveda 6 m pločio betoninių plokščių takas. Slėnio viduryje yra 

betoninių plokščių dangos aikštė, o žiūrovų ir estradinės tribūnos įrengtos šlaituose iš gelžbetoninių 

atramų su medinėmis sėdimomis dalimis. Estrados tribūnas sudaro 23-24 eilės suolų, žiūrovų 

tribūnose - 62-64 eilės.Viena estrados kraštinė (prie skulptūros) šlaitui žemėjant dvejomis kryptimis 

yra iškelta ant gelžbetoninės sienos. Estradinių tribūnų viršuje įtaisytos metalinių vamzdžių atramos 

renginių dekoracijoms tvirtinti, už kurių šlaitas sutvirtintas nedideliais betoninias borteliais 

(pakopomis). Ties didžiausių laiptų ir slėnio aikštės sandūra įrengti trys vėliavų stiebai, medinis 

stogastulpis (skirtas  ištremtiesiems 1941 m. birželio 14 d.  į Sibirą atminti), akmeninis aukuras su 

nuogrinda. Žiūrovų tribūnų viršuje įrengti parko takų apšvietimo stulpai, turėklai, metalinių 

vamzdžių atramos su metalinėmis plokštelėmis, skirtomis garsiakalbiams kabinti. Prie įėjimo į 

aikštę stovi apie 8 m aukščio skulptūra „Jaunystė“ (skulptorė Dalia Palukaitienė). 

     Į teritoriją yra atvesti elektros tinklai su apskaitos spintomis. Slėnio aikštę kerta magistralinė 

lietaus kanalizacija, kuri surenka vietinio upelio vandenį ir paviršinius vandenis iš esamos lietaus 

kanalizacijos sistemos aikštėje ir jungiasi su Tunelio gatvėje kanalizuotu Girstupio upeliu. Žiūrovų 

tribūnų viršuje yra suformuoti barjeriniai kalneliai, tam kad lietaus vanduo į būtų nukreiptas nuo 

tribūnų. Paviršinio vandens surinkimo sistema yra susidėvėjusi ir nepakankama, ilgainiui aikštėje 

susikaupia žemių sąnašos. Taip pat esamą teritoriją kerta miesto ryšių tinklai. Pietinėje formuojamo 

sklypo dalyje, prie pagrindinio tako, vedančio į slėnį, kairėje pusėje yra suformuota kietos dangos 

aikštelė. Renginių metu ji naudojama telekomunikacinių ryšių (televizijos transliacijų) autobusų 

statymui. 

     Esama infrastruktūra yra fiziškai susidėvėjusi ir neatitinka šiuolaikinių technologinių bei 

estetinių poreikių, esama Dainų slėnio  įranga paveldosauginės vertės neturi. 

 

7.4. Želdiniai. Patenkantys į detaliojo plano  pagrindiniame brėžinyje (3 priedas) nurodytą sklypą 

Nr. 1 medžiai yra Kauno Ąžuolyno parko biokonstrukcijos sudėtinė dalis. Dainų slėnį sudarantys 

žalieji šlaitai užima apie 38% sklypo Nr. 1 ploto, o likusią dalį - estrados ir žiūrovų tribūnos bei 

kietos dangos plotai ar takai, t.y., visi viešosios paskirties infrastruktūros įrenginiai. Sklype Nr. 1 

auga apie 40 medžių, iš kurių tik 6 medžiai auga tribūnose ar laiptų aikštelėse, o likę medžiai, 

sudarantys grupes ir pavieniai - šlaituose. Daugiausiai tai - liepos ir ąžuolai, keletas alksnių, klevų. 

Planuojamame miškų ūkio paskirties sklype Nr. 2 (3 priedas) medžiai neinventorizuojami, nes jie 

sudaro miško masyvą. 

 

7.5. Teritorijos reljefas. Teritorijos reljefas yra slėnis su nuolydžiu Tunelio g. link, t.y., buvusio 

upelio slėnis, susijungiantis su kanalizuoto Girstupio upelio slėniu, kuriame įrengta judri Tunelio 

gatvė. Aukščiausia sklypo vieta yra sandūroje su Ąžuolyno parku, šiaurės vakarų dalyje ties 

didžiaisiais laiptais,  altitudė - 70.90), žemiausioje vietoje, ties įvažiavimu į sklypą - 42.80. Žemės 

paviršiaus aukščių skirtumas yra apie 28 metrus. Tiek žiūrovų tiek estrados tribūnų zonose žemės 

paviršiaus nuolydis yra apie 20 laipsnių. Slėnio paviršiaus geometrinė sandara asocijuojasi su dviem 

vienas prie kito sudėtais ir pravertais „delnais“, kur viename „delne“ - estradinės tribūnos, o kitame 

- triskart didesnės - žiūrovų. Slėnio apačioje yra suformuota plokštuma, kurioje įrengta apie 930 kv. 

m ploto aikštė, o tekėjęs upelis yra po ja kanalizuotas. 
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7.6. Rengiamo detaliojo plano sprendiniai (3 priedas). Detaliuoju planu numatyta parengti 

teritorijos Tunelio g. 37 Kaune sklypo suformavimo detalųjį planą, nustatyti pagrindinę žemės 

naudojimo paskirtį, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, numatant miško 

naudmenas paversti kitomis naudmenomis (į kitos paskirties žemę, skirtą visuomeninėms 

teritorijoms), vadovaujantis Kauno miesto bendrojo plano sprendiniais. Kauno miesto savivaldybės 

teritorijos bendrasis planas, patvirtintas 2014-04-10 sprendimu Nr. T-209, Dainų slėnio teritoriją 

priskiria prie visuomeninės reikšmės teritorijų, aprašomų kaip teritorijos skirtos visuomenės 

poreikiams, socialinei veiklai, aptarnavimo ir paslaugų veiklai, krašto apsaugai, civilinei saugai ir 

t.t. Leidžiami tokie naudojimo būdai: visuomeninės paskirties teritorijos, inžinerinės infrastruktūros, 

bendro naudojimo, atskirtųjų želdynų, rekreacinės bei teritorijos krašto apsaugos tikslams. 

7.6.1. Erdvinė struktūra, funkcinės zonos, užstatymas. Vadovaujantis LR Nekilnojamojo 

kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr.3-37;2004, Nr.153-5571) 11 str. „Kultūros 

paveldo objektas saugomas kartu su jo užimama ir jam nustatyta teritorija. Ši teritorija nuo kultūros 

paveldo objekto neatsiejama. Kultūros paveldo objekto teritorijos ribos nustatomos taip, kad sutaptų 

su sklypų ar jų dalių, kurie yra daiktinės teisės objektai, ribomis“. Dainų slėniui formuojama 

priklausanti teritorija sudaro apie 2,3 ha ir apima visą nekilnojamos kultūros vertybės Kauno 

Ąžuolyno parko teritorijos pietvakarinį iškyšulį. Atsižvelgiant į esamas žemės naudmenas, Dainų 

slėnio teritorija formuojama iš dviejų sudėtinių sklypų. Sklypu Nr. 1 išskiriama visuomeninės 

paskirties teritorija, kurioje įrengta renginių infrastruktūra, o sklypu Nr. 2 atidalinama miškų ūkio 

paskirties žemė, kurioje yra mišku apaugę šlaitai. Šių sklypų ribos projektuojamos pagal esamų 

kultūros vertybių ribas - Kauno Ąžuolyno parko ir Miesto istorinės dalies, vad. Žaliakalnio 1-osios 

ir sutampa su esamais kadastriniais sklypais pietvakarių kryptimi. Kitos ribos projektuojamos pagal 

gamtines formas bei esamus statinius. Formuojamiems sklypams Nr. 1 ir Nr. 2, esantiems 

nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijoje, nustatoma papildoma pagrindinė žemės paskirtis - 

konservacinė (naudojimo būdas - kultūros paveldo objektų žemės sklypai (C2)). 

Konkurso nagrinėjamoje teritorijoje numatomi minimalūs pokyčiai, skirti tik Dainų slėnio 

infrastruktūros atnaujinimui ir patogesniam aptarnavimui. Tuo tikslu detaliajame plane numatoma 

galimybė atsirasti papildomam užstatymui. 

     Erdvinės struktūros ir funkcinės zonos keisti nenumatoma, tik papildomos keliais objektais, 

kurių architektūrinė išraiška turėtų įsilieti į kraštovaizdį ar jį papildyti pagal visuomeninio 

naudojimo funkciją. Numatomas apie 120 m² vieno aukšto aptarnaujantis pastatas (kasa, tualetai, 

detaliojo plano (3 priedas) pateiktame detaliojo plano pagrindinio brėžinio  eksplikacijoje - „3“) 

įvažiavimo kairėje pusėje su išplėsta aikštele prie jo; numatoma galimybė įrengti persirengimo, 

tualetų, dušų ir užkulisių ar kitas technines patalpas atlikėjams po estrados tribūnomis (detaliojo 

plano pagrindinio brėžinio eksplikacijoje - „2“), 90-tųjų Dainų švenčių metinių minėjime 2014 m. 

dalyvavo apie 2770 dalyvių: 80 chorų, 14 šokių kolektyvų). Techninei renginių veiklai pagerinti 

numatoma suformuoti operatorinę aikštelę žiūrovų tribūnų viduryje (3 priedas) nurodyto detaliojo 

plano pagrindinio brėžinio eksplikacijoje - „1“). Kiti projektuojamame sklype esantys statiniai 

numatomi atnaujinti, iš esmės nekeičiant arba esant poreikiui keičiant minimaliai jų tūrines ar 

planines savybes (gali būti neženkliai praplečiama aikštė ir žiūrovų tribūnos, pakeistas jų dizainas). 

     Dainų slėnio esamo reljefo keisti negalima (4 priedas). 

7.6.2. Transporto ryšiai. Konkurso nagrinėjama teritorija išsidėsčiusi prie judrios B1 kategorijos 

Tunelio gatvės, kurioje eismas vyksta keturiomis eismo juostomis su skiriamąja žalia juosta. 

Vienintelė gatvė, su kuria turi ryšį Dainų slėnis, miesto susisiekimo infrastruktūroje šiaurės 

vakaruose jungiasi su geležinkelio ir autobusų stotimis, M.K.Čiurlionio tiltu ir Europos prospektu, 

kitoje pusėje - su K. Baršausko, Pramonės pr. ir R. Kalantos gatvėmis. Iš Ąžuolyno parko slėnis 

pasiekiamas esamais asfalto takais pėsčiomis ar dviračiu. Tunelio gatvė taip pat turi šaligatvius, 

tačiau dviračių infrastruktūra neišvystyta. 

      Prie Dainų slėnio, Tunelio gatvės inventorinėje sudėtyje yra įrengta apie 50 vietų automobilių 

stovėjimo aikštelė su dviem įvažiavimais/išvažiavimais, taip pat abipus gatvės yra viešojo 

transporto stotelės. 

       Įvažiavimas į sklypą išlieka tas pats - iš aikštelės, esančios prie Tunelio g. 
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       Parkavimas. Išskirtiniam visuomeniniam objektui, tokiam kaip Dainų slėnis, lankytojų 

automobilių stovėjimo vietų normos statybos techniniuose reglamentuose yra neapibrėžtos. 

Objektas gali būti įvardinamas kaip viena iš žmonių susibūrimo vietų - vasaros koncertų estrada, 

tačiau tokios kategorijos reglamente nėra, todėl skaičiuojant automobilių poreikį Dainų slėniui, 

vadovaujamasi artimiausia „sporto aikštės su žiūrovų vietomis, stadionai ir pan.“ kategorija ir 

priimama, jog reikalinga 1 parkavimo vieta kiekv. 250 m²  aikštės ploto ir 1 vieta kiekv. 20 žiūrovų 

vietų. Tokiu būdu skaičiuojamas automobilių stovėjimo poreikis yra netelpantis į turimą teritorijos 

rezervą, nes reikalingos 345 automobilių stovėjimo vietos žiūrovams bei dar apie 50 autobusų 

atvykstantiems 2 tūkstančiams atlikėjų (chorai ir šokių kolektyvai). Esama stovėjimo aikštelė 

talpina apie 50 lengvųjų automobilių arba apie 10 autobusų. 

       Atvykimas ir išvykimas yra organizuojamas pasitelkiant kitas miesto susisiekimo 

infrastruktūros vietas, kad sutalpintų visus dalyvius ir žiūrovus. Kartais švenčių metu autobusai 

statomi Tunelio g. dešinėje eismo juostoje, taip pat ir automobiliai. Didelė dalis renginių lankytojų 

atvyksta viešuoju transportu arba ateina per Ąžuolyno parką pėsčiomis. 

       Automobilių stovėjimo aikštelės plėtrai teritorijos rezervo nėra, nes Tunelio gatvė įsprausta 

slėnyje, tarp stačių šlaitų. 

      Minimalūs atstumai nuo esamos automobilių stovėjimo aikštelės iki artimiausių gretimų 

gyvenamųjų namų ar visuomeninių pastatų (sporto muziejaus) yra išlaikyti, kadangi slėnis yra 

parko apsuptyje. 

      Nauji pėsčiųjų ir dviračių takai Dainų slėnyje neplanuojami, pageidautinas tik esamų takų 

kokybės išlaikymas ir dviračių tako Tunelio gatvėje įrengimas. 

 

7.6.3. Saugomi želdiniai. Visi į detaliajame plane parodytą sklypą Nr. 1 patenkantys medžiai yra 

saugotini. Visi medžiai, ypač seni ir drevėti teritorijoje turi išlikti. Avariniai medžiai turi būti 

šalinami tik kraštutiniu atveju, jei neįmanoma kitaip, derinant su entomologais specialistais (dėl 

besiribojančios NATURA 2000 teritorijos). Sklype Nr. 2 esantys medžiai įeina į valstybinio miško 

sudėtį. 

 

II. SUPAPRASTINTO ATVIRO PROJEKTO KONKURSO OBJEKTAS, TIKSLAS IR 

UŽDAVINIAI 

 

8. Perkančioji organizacija: VšĮ Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba. Adresas: 

Vilniaus g. 22 Kaune, LT-44280. Įmonės kodas 300618836. 

9. Konkurso objektas:- Dainų slėnio (Tunelio g. 37, Kaune) atnaujinimo projektas. 

10. Konkurso rūšis: supaprastintas atviras projekto konkursas. 

 

11. Konkurso tikslas: atrinkti geriausią Dainų slėnio atnaujinimo projektą, kuriame būtų pateikti 

šiuolaikiški, tvarios architektūros principais paremti šios viešosios erdvės atnaujinimo sprendiniai. 

Geriausio projekto pagrindu bus rengiami projektiniai pasiūlymai ir techninis projektas. 

 

12. Konkurso uždaviniai:  

  

12.1. Pasiūlyti kompleksinį Dainų slėnio teritorijos sutvarkymo sprendimą. 

 

12.2. Suteikti Dainų slėniui šiuolaikišką architektūrinį įvaizdį, įvertinus architekto V. 

Zubovo sukurtą Dainų slėnio visumą, nekeičiant esamo reljefo (4 priedas). 

 

12.3. Pasiūlyti Dainų slėnio pritaikymo žmonių su negalia reikmėms sprendinius. 

 

12.4. Pasiūlyti apšvietimo (tamsiuoju paros laiku, renginių metu) principinius sprendinius, 

numatyti laikinų tualetų (pastatomų tik renginių metu) pastatymo vietą. 
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12.5. Pasiūlyti pagalbinių ir sanitarinių, žiūrovus aptarnaujančių patalpų architektūrinius 

sprendinius,  

12.6. Pasiūlyti Dainų slėnio prieigų šalia Tunelio gatvės atnaujinimo architektūrinius 

sprendinius. 

12.7. Pateikti transporto judėjimo, parkavimo šalia Dainų slėnio ir gretimose teritorijose, 

pėsčiųjų takų, jungiančių Dainų slėnį ir likusią Ąžuolyno dalį, sistemos siūlymus. 

12.8. Išnagrinėti, ar tikslinga neženkliai išplėsti žiūrovų tribūnas. Konkurso komisijai 

pripažinus pasiūlytų  tribūnų išplėtimo sprendinių priimtinumą, bus svarstoma detaliojo 

plano sprendinių (3 priedas) keitimo galimybė.  

12.9. Išnagrinėti galimybę žiūrovų tribūnų, atlikėjų tribūnos, aikštės apsaugoti nuo 

atmosferinių kritulių (nestacionariomis konstrukcijomis ar įrenginiais). 

 

13. Dainų slėnio atnaujinimo supaprastinto atviro projekto konkurso penkias pirmąsias vietas 

užėmusius laimėtojus numatyta apdovanoti. Supaprastinto atviro projekto konkurso dalyviams 

apdovanoti iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto skiriama: I vietos laimėtojui – 4000 eurų, II 

vietos laimėtojui – 2500 eurų, III vietos laimėtojui –1500 eurų ir dvi paskatinamosios premijos, 

kiekviena - po 500 eurų. 

 

14. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: 

 

13.1. Perkančiosios organizacijos darbuotojas, įgaliotas palaikyti ryšį su konkurso dalyviais 

– Snieguolė Surblienė, 8 698 00672, el.paštas: snieguole@laskaunas.lt;  

13.2. viešųjų pirkimų klausimais - Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešųjų 

pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Daiva Čeponienė, tel. (8 37) 422793, 

faksas (8 37) 223106; el. paštas: daiva.ceponiene@kaunas.lt; 

 

15. Supaprastintame atvirame projekto konkurse turi teisę dalyvauti fiziniai, juridiniai asmenys ar 

tokių asmenų grupės. Supaprastintame projekto konkurse turi teisę dalyvauti ir ūkio subjektų grupė, 

sudariusi jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Projektui pateikti ūkio subjektų grupė neprivalo 

įsteigti juridinio asmens. 

 

III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI1 

 

16. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti konkurse, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos 

reikalavimus: 

  

Eil. 

Nr. 

Kvalifikaciniai reikalavimai Kvalifikacinius reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

1. 1.1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, 

kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės 

bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) 

teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir 

buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo 

(asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir 

pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi 

neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo 

(juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo 

priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo 

nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame 

susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, 

Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie 

yra, ar Informatikos ir ryšių 

departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos išduota pažyma ar 

valstybės įmonės Registrų centro 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka išduotas 

dokumentas, patvirtinantis jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, arba jiems tolygus šalies, 

kurioje registruotas tiekėjas, ar 

šalies, iš kurios jis atvyko, 

                                                 
 

mailto:sniega.s@mail.lt
mailto:daiva.ceponiene@kaunas.lt
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už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, 

papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės 

paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą 

tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių 

nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, 

pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar 

kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu 

gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu 

būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl 

kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs 

apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 

31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų 

pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 

straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos 

teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. 

1.2. Teikėjas fizinis asmuo arba teikėjo, kuris yra 

juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą 

juridinio asmens dalyvių susirinkime, turi 

neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už nusikalstamą 

bankrotą. 

kompetentingos teismo ar viešojo 

administravimo institucijos išduotas 

dokumentas, liudijantis, kad nėra 

nurodytų pažeidimų (originalas arba 

tinkamai patvirtinta kopija*). 

Nurodytas dokumentas turi būti 

išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų 

iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos. Jei dokumentas išduotas 

anksčiau, tačiau jo galiojimo 

terminas ilgesnis nei pasiūlymų 

pateikimo terminas, toks dokumentas 

jo galiojimo laikotarpiu yra 

priimtinas. 

 

 

2. Tiekėjo ar jo specialistų kvalifikacija – ne mažiau 

kaip vienas atestuotas ypatingo statinio projekto 

architektūrinės dalies vadovas. 

  

Pateikiama: 

Aplinkos ministerijos ar Lietuvos  

Architektų rūmų išduoto ypatingo 

statinio projekto architektūrinės 

dalies vadovo atestato kopija 

 

 

*Pastabos: 

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie 

dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų 

klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija; 

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant 

žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei 

turi); 

3) užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai 

legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu 

Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio 

valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699). 

 

 

17. Jei projektą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 16.1 punkte nustatytus 

kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų 

grupės narys atskirai, o 16.2 punkte – bent vienas iš jų. Jei tiekėjas numato naudoti subteikimą 

(pasitelkti trečiuosius asmenis), subteikėjai privalo atitikti šių konkurso sąlygų 16.1 punkte 

nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. 

 

18. Tiekėjų grupė, teikianti bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos pagrindu, privalo pateikti jungtinės 

veiklos sutarties kopiją. 

 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=41770&b=
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19. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai. 

Taip pat sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupę (su kuo 

perkančioji organizacija turėtų bendrauti projekto vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su 

projekto įvertinimu, prizo išmokėjimu susijusią informaciją). 

 

20. Jeigu dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji 

organizacija privalo prašyti dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą.  

 

21. Perkančioji organizacija turi atmesti dalyvio projektą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka konkurso 

dokumentų nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei dalyvis perkančiosios 

organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. 

Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys 

atitinka keliamus reikalavimus. 

 

IV. BŪDAI, KURIAIS DALYVIAI GALI PRAŠYTI PROJEKTO KONKURSO 

DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMŲ IR SUŽINOTI, AR PERKANČIOJI ORGANIZACIJA 

KETINA RENGTI DĖL TO SUSITIKIMĄ SU DALYVIAIS 
 

22. Perkančiosios organizacijos konkurso sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai, dalyvių paklausimai 

ir atsakymai, atliekant viešųjų pirkimų procedūras, turi būti perduodami CVPIS priemonėmis.  

 

23. Dalyvis CVPIS priemonėmis gali paprašyti, kad Perkančioji organizacija paaiškintų 

supaprastinto atviro projekto konkurso dokumentus. Perkančioji organizacija CVPIS priemonėmis 

atsako į kiekvieną dalyvio rašytinį prašymą paaiškinti supaprastinto atviro projekto konkurso 

dokumentus, jeigu prašymas CVPIS gautas ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki projektų 

pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija į gautą prašymą atsako ne vėliau kaip per 3 

darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija atsakymą į tiekėjo prašymą, skelbia 

CVPIS kartu su skelbimu apie pirkimą, bet nenurodo iš ko gavo prašymą teikti paaiškinimą. 

Perkančiosios organizacijos pranešimus gaus tik tiekėjai užsiregistravę pirkime CVPIS.  

 

24. Nesibaigus projektų pateikimo terminui, Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti 

(patikslinti) ar papildyti supaprastinto atviro projekto konkurso dokumentus. 

 

25. Jeigu Perkančioji organizacija supaprastinto atviro projekto konkurso dokumentus paaiškina 

(patikslina) likus mažiau kaip 1 dienai iki projektų pateikimo termino pabaigos arba jei ji negali 

supaprastinto atviro projekto konkurso dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi 

dalyviai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 dienai iki projektų pateikimo termino pabaigos, ji perkels 

Projektų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikui, per kurį dalyviai, rengdami 

projektus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). Pranešimai apie kiekvieną pirkimo 

pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą skelbiami CVPIS kartu su skelbimu apie pirkimą. 

 

26. Perkančioji organizacija neketina rengti susitikimo su Konkurso dalyviais dėl supaprastinto 

atviro projekto konkurso dokumentų paaiškinimo. 

 

 

V. REIKALAVIMAI PROJEKTO RENGIMUI, PATEIKIMUI 

 

27. Projekto apimtį turi sudaryti 38 – 42 p. nurodyti dokumentai (įskaitant planšetus ir kompaktinį 

diską), taip pat 43 p. nurodyti dokumentai (devizo šifras), projekto turinys turi užtikrinti konkurso 

uždavinių įgyvendinimą.  

28. Dalyvis konkurso projektą ir reikalaujamus dokumentus (taip pat ir užklausimus, pranešimus, 

prašymus ir t.t.) rengia ir pateikia lietuvių kalba. 
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29. Dalyvio parengtas projektas turi būti pateiktas iki 2015 m. rugsėjo 28 d. 17.00 val. šiuo adresu: 

VšĮ Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba, Vilniaus g. 22, LT-44280 Kaunas.  

 

30. Perkančiosios organizacijos paskirtas asmuo, registruojantis projektus, dalyviui pageidaujant, 

išduoda projekto registravimo pažymą, nurodydama projekto gavimo dieną, valandą, minutę. 

 

31. Projektai turi būti parengti ir pateikti, užtikrinant jų anonimiškumą.  

 

32. Dalyvis gali pateikti perkančiajai organizacijai tik vieną projektą. 

 

33. Dalyvis prisiima visus kaštus, susijusius su projekto rengimu ir įteikimu, perkančioji 

organizacija nėra atsakinga ar įpareigota dėl šių kaštų. Perkančioji organizacija neatsakys ir 

neprisiims šių išlaidų, nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi supaprastintas atviras projekto 

konkursas. 

 

34. Perkančioji organizacija neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių 

projektai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gautus projektus perkančioji organizacija 

užregistruoja ir neatplėštus grąžina juos pateikusiems tiekėjams (jiems pareikalavus ir nurodžius 

adresą). 

 

35. Kol nepasibaigė projektų priėmimo terminas, dalyvis gali pakeisti ar atšaukti pateiktą savo 

projektą. Apie projekto pakeitimą ar atšaukimą dalyvis privalo pranešti Perkančiajai organizacijai 

raštu iki vokų su projektais pateikimo termino pabaigos. Projektas nebus pakeistas ar atšauktas, jei 

toks dalyvio pranešimas bus gautas vėliau nustatyto termino. 

 

36. Projektą dalyvis turi pateikti 2 vokuose, kurie turi būti įdėti į vieną bendrą voką (paketą). 

 

37. Dalyvis turi pateikti užklijuotą bendrą voką (paketą), ant kurio turi būti užrašyta tik ši 

informacija: 

 

37.1. VšĮ Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybai (Vilniaus g. 22, Kaunas); 

37.2. Žodinis devizas (trumpas projekto idėjos apibūdinimas);  

37.3. ,,Dainų slėnio atnaujinimo supaprastintam atviram projekto konkursui“; 

37.4. Bendrą voką siunčiant paštu, dalyvio pavadinimo ir adreso vietoje užrašomas 

perkančiosios organizacijos pavadinimas ir adresas. 

 

38. Į bendrą voką (paketą) turi būti įdėti 2 vokai: 

38.1. Pirmas vokas su ant jo užrašytu devizu ir užrašu „Projektas“; 

38.2. Antras vokas su ant jo užrašytu devizu ir užrašu „Devizo šifras“. 

 

39. Pirmame voke („Projektas“) perkančiajai organizacijai pateikiama:  

39.1. Aiškinamasis raštas, atskleidžiantis architektūrinę urbanistinę pasiūlymų idėją, 

pasirinktų sprendinių paaiškinimas, nurodomi mobilių denginio konstrukcijų parinkimo 

motyvai (denginio siūlymo atveju), aptarnaujančio pastato (kasa, tualetai), persirengimo, 

tualetų, dušų ir užkulisių ir kitų techninių patalpų atlikėjams po estrados tribūnomis, 

operatorinės aikštelės projektinių sprendinių aprašymas ir kita, 

     39.2. Dainų slėnio sklypo ir jo artimiausių prieigų sutvarkymo planas (nurodytos 

automobilių parkavimo vietos, laikinų tualetų, pastatomų tik renginių metu, pastatymo 

vietos) M 1:500.  

     39.3. Atnaujintų tribūnų planas, dangų planas   M 1:200. 
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     39.4. Nestacionarių konstrukcijų (atlikėjų ir žiūrovų tribūnų, aikštės) denginio, 

apsaugančio nuo atmosferinių kritulių, planas   M:1:200 (denginio siūlymo atveju). 

     39.5. Aptarnaujančių patalpų (daiktų saugykla, sandėliavimo patalpos) po estrados 

tribūnomis planas, vieno aukšto apie 120 kv.m. aptarnaujančio pastato (kasa, tualetai, tualetai 

neįgaliesiems) planas M1:200. 

     39.6. Charakteringi architektūriniai pjūviai (mažiausiai 2) per tribūnas, su tribūnų  ir kitų 

architektūrinių elementų išklotinėmis M:1:200.    

     39.7. Mažosios architektūrinės formos, detalės (žiūrovų tribūnų, atlikėjų tribūnų 

architektūros atnaujinimo sprendiniai, charakteringi pjūviai M1:10). 

     39.8. Dainų slėnio atnaujinimo projekto vizualizacijos, mažiausiai iš 5 pagrindinių 

apžvalgos taškų, įkeltos į fotofiksacijas (5 priedas), pateikiant architektūrines detales, 

medžiagiškumą, spalvinį sprendimą. 

     39.9.Dainų slėnio apšvietimo pasiūlymų sprendiniai: 

             a) tamsiuoju paros laiku, 

             b) renginių metu. 

           39.10. Transporto judėjimo, parkavimo  šalia Dainų slėnio ir gretimose teritorijose, pėsčiųjų 

takų, jungiančių Dainų slėnį ir likusią Ąžuolyno dalį sistemos pasiūlymų schema (mastelis - 

M1:1000). 

           39.11. Vizualinės  vykstančio renginio reklamos elementai (M1:20) ir jų išdėstymas 

teritorijoje (parodomas 39.2 punkte nurodytame brėžinyje); 

           39.12. Preliminari projekto įgyvendinimo (realizavimo) sąmata (statybos kaina) eurais. 

Numatoma, kad projekto realizavimui bus skirta ne daugiau kaip 3 000 000 Eur. Sąmatoje turi būti 

atskirai atspindėta viso projekto, atskirų jo idėjų įgyvendinimo (realizavimo) priemonių atlikimo 

kaina. Į kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos. PVM turi būti nurodytas atskirai; 

40. Visi brėžiniai (nurodyti 39.2 - 39.11 punktuose) pateikiami ant 1000 (h)x700 mm 

formato planšetų, komponuojama vertikaliai. 

41. Planšetų skaičius – ne daugiau kaip 6 vnt. 

 

42. Visa medžiaga turi būti įrašyta ir pateikta kompaktiniame diske; planšetai – pdf 

(pageidautina ir jpg) formatu iki 4MB dydžio, aiškinamasis raštas – word‘o ir pdf (pageidautina ir 

jpg) formatu 4MB dydžio atskirame faile.    

 

           43. Antrame voke („Devizo šifras“) pateikiami šie dokumentai:  

 

43.1. projekto devizo šifras (forma pridedama, 2 priedas): dalyvio (projektą pateikusio 

tiekėjo ar tiekėjų grupės) pavadinimas (jei projektą pateikia juridinis asmuo) ar vardas (-ai), 

pavardė (-ės) (jei projektą pateikia fizinis (-iai) asmuo (-ys), įmonės kodas (jei projektą 

pateikia juridinis asmuo), buveinės adresas, telefono bei fakso numeriai, el. pašto adresas. 

Jungtinės veiklos sutarties atveju – jungtinės veiklos sutartis, nurodoma įgalioto atstovo 

pavardė ir telefono numeris. Juridiniai asmenys turi nurodyti projekto autorių arba 

autorius bei jų kontaktinius telefono numerius;  

43.2. dokumentai, patvirtinantys dalyvio kvalifikacijos reikalavimų atitikimą šio 

supaprastinto atviro projekto konkurso reikalavimams, nurodytiems 16 punkte. 

 

44. Visi supaprastinto atviro projekto konkurso dalyvio pateikti dokumentai pirmame voke turi būti 

paženklinti vienu ir tuo pačiu devizu. Žodinis devizas (trumpas projekto idėjos apibūdinimas) turi 

būti rašomas kiekvieno lapo ir rašto viršutiniame dešiniajame kampe. 

 

45. Visi 39 punkte nurodyti dokumentai/planšetai ir 42 punkte nurodytas CD turi būti tvarkingai 

supakuoti į pirmą voką (paketą), nei ant voko, nei voke nenurodant dalyvio.  
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46. Antrame voke esantys dokumentai (su priedais) turi būti susiūti siūlu ir sunumeruoti. Antrame 

voke esančių dokumentų paskutinio lapo antroje pusėje siūlas užklijuojamas dalyvio pasirašytu 

popieriaus lapu, nurodomas lapų skaičius, dalyvio vardas, pavardė, pareigos (jei yra). 

 

47. Pateikdamas savo projektą, dalyvis garantuoja, kad susipažino su šio supaprastinto atviro 

projekto konkurso dokumentais ir sutinka su visomis jų nuostatomis. 

 

48. Rengiant projektą rekomenduojama vadovautis šiais projektavimo dokumentais ir kita pagalbine 

medžiaga, kurią pateikia konkurso rengėjas: 

 

 Skaitmeninis topografinis pagrindas; 

 Rengiami teritorijų planavimo dokumentai: 

Dainų slėnio detalusis planas; 

 Dainų slėnio istorinė medžiaga. 

 Situacijos schema 

 Fotofiksacija 

 

49. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. 

 

50. Šiame skirsnyje nustatytų reikalavimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra pagrindas 

atmesti konkurso dalyvio pateiktą projektą. 

 

VI. VERTINIMO KOMISIJA, PROJEKTŲ NAGRINĖJIMAS, APTARIMAS 

IR VERTINIMAS 

 

51. Projektus vertins ši Vertinimo komisija (toliau – Komisija): 

 

1. Povilas  Mačiulis, Kauno miesto mero pavaduotojas; 

2. Jūratė Merkevičienė, KAUET direktorė, komisijos pirmininkė; 

3. Nerijus Valatkevičius, Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir 

architektūros skyriaus vedėjas; 

4.  Rolandas Palekas, VGTU Architektūros fakulteto Architektūros katedros profesorius; 

5. Augis Gučas, KPD prie LR Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros  paveldo 

vertinimo tarybos narys, ekspertas; 

6.  Donaldas Trainauskas, VGTU Architektūros fakulteto Architektūros katedros lektorius; 

7.  Jurgis Rimvydas Palys, VDA Kauno fakulteto Architektūros katedros profesorius; 

8. Rimgaudas Miliukštis, KAUET narys, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 

specialistas-ekspertas; 

9. Mantas Pilkauskas, A. Stulginskio universiteto lektorius, Lietuvos kraštovaizdžio 

architektų sąjungos valdybos narys. 

 

52. Balsavimo teisę turi tik Vertinimo komisijos nariai.  

 

53. Sprendimus Komisija gali priimti tik posėdyje. 

 

54. Visi Komisijos posėdžiai yra protokoluojami. Protokole nurodomi Komisijos sprendimo 

motyvai, pateikiami paaiškinimai, kiekvieno Komisijos nario nuomonė. Protokolą pasirašo visi 

Komisijos posėdyje dalyvavę nariai. 

 

55. Vertinimo komisijos atsakingas sekretorius (be balsavimo teisės) – Snieguolė Surblienė 

dalyvauja Komisijos posėdžiuose, atsako už Konkurso sąlygų laikymąsi, protokoluoja Vertinimo 

komisijos posėdžius, teikia informaciją žiniasklaidai.  
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56. Recenzentai. Perkančioji organizacija paskiria 2 (du) recenzentus, kurie išanalizuos pateiktus 

projektus ir savo vertinimą raštu pateiks Vertinimo komisijai. Konkurso recenzentai – KPD Kauno 

skyriaus vyriausioji specialistė Rymantė Gudienė ir architektas Martynas Mankus. Konsultantė 

viešųjų pirkimų procedūrų klausimais – Daiva Čeponienė, Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

 

57. Nepriklausomi ekspertai – specialistai, galintys įvertinti architektūrinius, meninius, 

technologinius, kultūros paveldo, transporto organizavimo ar kitus specifinius sprendinius. Apie jų 

pasitelkimo būtinumą sprendžia Vertinimo komisijos pirmininkas, prašant recenzentams iki 

Vertinimo komisijos posėdžio. 

 

58. Vertinimo komisijos pirmininkas įpareigoja kiekvieną vertinimo komisijos narį pateiktus 

projektus vertinti objektyviai, vadovaujantis tik konkurso nuostatomis ir išsaugojant konkursui 

pateiktų projektų autorių anonimiškumą. Tuo tikslu vertinimo komisijos pirmininkas, nariai, 

sekretorius, recenzentai pasirašo nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. 

 

59. Kiekvienas Vertinimo komisijos narys privalo pateiktus projektus vertinti objektyviai, 

vadovaujantis tik Konkurso nuostatomis.  

 

60. Jei Vertinimo komisijos narių šeimos nariai ir/ar artimieji giminaičiai dalyvauja Konkurse, apie 

tai jos narys iki posėdžio turi informuoti komisijos pirmininką ir privalo atsistatydinti. 

 

61. Komisija, dalyviams ir ekspertams nedalyvaujant, vertina projektus, kurie atitinka projekto 

konkurso dokumentuose nustatytus reikalavimus. Projektų pakuotės atplėšiamos ir projektai 

vertinami Komisijos posėdyje. 

 

62. Vertinami tik anonimiškai pateikti projektai (Komisijos nariai gali sužinoti, kas pateikė 

projektus, tik komisijai priėjus prie bendros nuomonės ar priėmus sprendimą dėl projektų eilės). 

 

63. Vertinimo komisija atlieka konkurso projektų vertinimą, atsižvelgdama į konkurso 

dokumentuose keliamus reikalavimus bei vadovaudamasi vertinimo kriterijais, nurodytais 71 

punkte. 

 

64. Pateiktas projektas atmetamas, jei: 

 

64.1. gautas po perkančiosios organizacijos nustatyto galutinio projektų pateikimo termino; 

64.2. pateiktas pažeidžiant anonimiškumą, t.y. iš projekto įforminimo (projekto 

dokumentuose, pakuotėse, vokuose pateiktos informacijos) galima nustatyti dalyvio 

tapatybę; 

64.3. neatitinka projekto konkurso dokumentuose (ir/ar techninėje specifikacijoje) projektui 

nustatytų reikalavimų (nepateikti reikalaujami dokumentai, išskyrus kvalifikacijos ir 

jungtinės veiklos sutartis). 

 

65. Projekto konkursui pateiktų projektų įvertinimui rengiamas viešas aptarimas, kuriame juos 

analizuoja komisijos pakviesti recenzentai, ekspertai. Šio aptarimo išvados įforminamos protokolu. 

Komisijos nariai viešame aptarime savo nuomonės nereiškia. Apie viešą aptarimą informuojama 

Dainų slėnio architektūros autoriaus architekto V.Zubovo dukra skulptorė Dalia Palukaitienė,kuri 

yra skulptūros „Jaunystė“,esančios Dainų slėnyje, autorė. 

 

66. Supaprastinto atviro projekto konkurso laimėtoju bus išrinktas pirmąją vietą užėmęs (surinkęs 

mažiausiai balų) projektas. 



 

  13 

   

 

67. Supaprastinto atviro projekto konkursas laikomas įvykusiu, jeigu yra bent vienas šio 

supaprastinto atviro projekto konkurso dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantis projektas. 

 

68. Pateikti projektai bus eksponuojami maždaug mėnesį laiko nuo projektų pateikimo dienos. 

 

69. Pagal 64 punktą neatmesti projektai bus vertinami balais.  

 

70. Projektų vertinimas. Konkurso projektai vertinami ekspertiniu būdu. 

71.  Projektų vertinimo kriterijai: 

71.1. Pasiūlytų sprendinių  architektūrinė – meninė išraiška - k1   

71.2. Funkcionalumas - k2 

71.3. Tvarumas, racionalumas- k3 

71.4. Dermė su kraštovaizdžiu- k4 

71.5. Atitikimas kultūros paveldo apsaugos reikalavimams - k5. 

 

72. Pagal kiekvieną kriterijų kiekvienas projektas vertinamas balų sistema, už pirmą vietą skiriant 

vieną balą, už antrą – du, už trečią – tris balus ir t.t. Vertinimo komisijos nariai balais įvertina 

kiekvieną projektą ir tada apskaičiuojamas vidutinis projekto įvertinimas balais. Aukštesnė vieta 

skiriama projektui gavusiam mažesnį balų skaičių; 

 

N= k1 + k2 + k3 + k4+k5 

 5 

k1, k2, k3, k4, k5– projekto įvertinimas pagal atitinkamą kriterijų; 

N – vidutinis vertinimo komisijos nario įvertinimas pagal kriterijų balais; 

5 – vertinimo kriterijų skaičius; 

73. Vertinimo komisijos nariams įvertinus projektus, apskaičiuojamas vidutinis kiekvieno projekto 

įvertinimas balais pagal šią formulę: 

 

V= N1 + N2 + .......... Nn 

A 

V- vidutinis vertinimo Komisijos narių projekto įvertinimas balais; 

N1, N2 ir t.t. kiekvieno vertinimo Komisijos nario įvertinimas balais; 

A- vertinime dalyvavusių vertinimo Komisijos narių skaičius; 

 

74. Vertinimo komisija įvertina visus projektus, kurie atitinka projekto konkurso dokumentuose 

išdėstytus reikalavimus ir sudaro projektų eilę gautų balų didėjimo tvarka. Esant reikalui, tame 

pačiame protokole įrašomos projektams pateiktos Komisijos pastabos, reikalaujančios papildomų 

dalyvių paaiškinimų. 

 

75. Vokai su devizų šifrais - dalyvius identifikuojančia informacija, bus atplėšiami kitame 

Vertinimo komisijos posėdyje. Į Komisijos posėdį perkančioji organizacija ne vėliau kaip prieš tris 

dienas raštu kviečia visus tiekėjus, kurie pateikė projektus. Kvietime nurodoma vokų su projekto 

konkurso devizų šifrais atplėšimo vieta, diena, valanda ir minutė. Kvietime taip pat turi būti 

nurodyta, kad Komisijos posėdyje turi teisę dalyvauti visi projektus pateikę tiekėjai ar jų atstovai. 

Atplėšus vokus, Komisija dalyviams paskelbia projektų eilę ir projektų devizų šifrus. Vokų su 

projektų devizų šifrais atplėšimo procedūrą Komisija įformina atskiru protokolu. 

 

76. Po vokų su devizų šifrais atplėšimo ir devizų šifrų paskelbimo Vertinimo komisija patikrins, ar 

dalyviai atitinka supaprastinto atviro projekto konkurso dokumentuose nustatytus kvalifikacijos 

reikalavimus, ir atmes projektus tų dalyvių, kurių kvalifikacija neatitinka nustatytų reikalavimų. 

Komisija dalyvių kvalifikaciją tikrina jiems nedalyvaujant. 
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77. Jeigu tiekėjas pateikė netikslią, neišsamią konkurso sąlygose nurodytą kartu su projekto devizo 

šifru teikiamą jungtinės veiklos sutartį, ar jos nepateikė, perkančioji organizacija privalo prašyti 

tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šį dokumentą per jos nustatytą protingą terminą, kuris 

negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos 

dienos. 

 

78. Prireikus dalyviai gali būti kviečiami atsakyti į pastabas, kurias Komisija yra pateikusi 

protokole Nr. 1 arba iškilus klausimams dėl projektų turinio ir komisijai paprašius. Tiekėjai privalo 

pateikti papildomus paaiškinimus, nekeisdami projekto. Paaiškinimai siunčiami faksu (8 37) 

321568 arba el. paštu info@laskaunas.lt. 

 

79. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo vokų su projektų devizų 

šifrais atplėšimo procedūros įforminimo ir dalyvių kvalifikacijos patikrinimo raštu praneša  

kiekvienam dalyviui apie projektų eilę, o dalyviams, kurių projektai neįrašyti į šią eilę, – ir projektų 

atmetimo priežastis. 

 

80. Projekto konkurso laimėtoju pripažįstamas mažiausiai balų surinkęs ir nustatytus konkurso 

reikalavimus atitinkantis konkurso dalyvis. Po supaprastinto atviro projekto konkurso Kauno miesto 

savivaldybės administracija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 3 dalies 

nuostatomis, projektinių pasiūlymų ir techninio projekto parengimo paslaugas turi teisę pirkti iš 

Komisijos išrinkto konkurso laimėtojo neskelbiamų derybų būdu. Atsisakius ar dėl kitų priežasčių 

negalint dalyvauti neskelbiamame pirkime šio konkurso pirmos vietos laimėtojui, gali būti 

kviečiamas antros vietos laimėtojas, o atsisakius II vietos laimėtojui – trečios vietos laimėtojas. 

Neskelbiamos derybos vykdomos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

81.Vertinimo komisija galutinį sprendimą dėl projekto konkurso rezultatų priims tik tada, kai bus 

išnagrinėtos dalyvių rašytinės pretenzijos (jei tokių bus gauta), bet ne anksčiau kaip po 15 

(penkiolikos) dienų nuo pranešimo apie projekto konkurso rezultatus išsiuntimo dalyviams dienos. 

Pranešimas apie galutinį Vertinimo komisijos sprendimą projekto konkurso laimėtojams ir visiems 

kitiems dalyviams išsiunčiamas raštu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Vertinimo 

komisijos galutinio sprendimo priėmimo dienos. 

 

82. Komisija atmeta projektą, jeigu: 

 

82.1. tiekėjas neatitiko kvalifikacijos reikalavimų; 

82.2. tiekėjas savo pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo 

kvalifikaciją ir, perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų; 

82.3. projektas neatitiko konkurso sąlygose numatytų reikalavimų; 

82.4. tiekėjas pateikė melagingą informaciją. 

82.5. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kaip reikalaujama Viešųjų 

pirkimų įstatymo 28 straipsnio 10 dalyje nepatikslino, nepapildė ar nepateikė konkurso sąlygose 

nurodytos jungtinės veiklos sutarties.  

 

VII. KONKURSO REZULTATAS 

 

83. Pirmos, antros, trečios vietų laimėtojai ir ketvirtą bei penktą vietą užėmę dalyviai įgauna teisę į 

konkurso sąlygose nurodytas finansines premijas. 

 

 

 

mailto:info@laskaunas.lt
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VIII. KITOS NUOSTATOS 

 

84. Konkursui pateiktų projektų sprendiniai liekа intelektualine juos pateikusių autorių nuosavybe.  

 

85. Nelaimėję projektai supaprastinto atviro projekto konkurso dalyviams grąžinami per 14 

(keturiolika) kalendorinių dienų nuo galutinio sprendimo šiame supaprastintame atvirame projekto 

konkurse priėmimo dienos. 

 

86. Neturtinės projekto autoriaus teisės, susijusios su pateiktu Projektu, bei teisė viešai skelbti 

supaprastintam atviram projekto konkursui pateiktą projektą lieka dalyviui. 

 

87. Pirmoji pateikto projekto publikacijos teisę turi Perkančioji organizacija. Be to, ji įgauna teisę, 

pasibaigus supaprastintam atviram projekto konkursui, pateiktus projektus dokumentuoti, 

eksponuoti ir skelbti (įskaitant eksponavimą ir skelbimą, pasinaudojant trečiųjų asmenų 

paslaugomis) be papildomo apmokėjimo, tačiau visais atvejais Perkančioji organizacija privalo 

paskelbti projektų autorių vardus. 

88. Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti supaprastintą atvirą projekto konkursą, jeigu 

atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (perkamos paslaugos tapo nereikalingos, nėra 

lėšų už jas apmokėti). Nutraukus projekto konkursą, tiekėjams kompensacija nemokama. 

 

 

 

IX. PRIEDŲ SĄRAŠAS 

PRIEDAS nr. 1. Dainų slėnio istorinė medžiaga. Architekto V. Zubovo Dainų slėnio projekto 

medžiaga (iš Dalios Palukaitienės asmeninio archyvo). 

PRIEDAS nr. 2. Tiekėjo devizo šifro forma. 

PRIEDAS nr. 3. Naujo sklypo suformavimo prie Tunelio g. 37 Kaune  rengiamo detaliojo plano 

dokumentų kopija, Dainų slėnio tribūnų inventorinės bylos ištraukos kopija.   

PRIEDAS nr. 4. Kauno m. NKPVT  pasitarimo protokolo kopija. Kultūros vertybių registro 

ištrauka, Kauno Ąžuolyno parkas, detalus aprašymas. 

PRIEDAS nr. 5. Esamos padėties fotofiksacija vizualizacijoms, fotofiksacijos taškų ir situacijos 

schema, teritorijos skaitmeninė topo nuotrauka. 

   



 

 

   16 

Pirkimo dokumentų  2 priedas. 

(Devizo šifro forma) 

 

TIEKĖJO DEVIZO ŠIFRAS 

DALYVAUTI   DAINŲ SLĖNIO ATNAUJINIMO 

SUPAPRASTINTO ATVIRO PROJEKTO KONKURSE 

 

2015 m. ........................ d. 

 
 

 

Tiekėjo devizas 

 

 

 

 

Tiekėjo duomenys: 

 

Visas juridinis pavadinimas 

(asmens - vardas, pavardė) 

(jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, 

nurodomi visų subjektų pavadinimai ir kiti 

žemiau reikalaujami duomenys) 

 

Įmonės (asmens) kodas  

PVM mokėtojo kodas  

Adresas, pašto indeksas  

Interneto svetainės adresas  

El. pašto adresas  

Telefonas  

Faksas  

Banko pavadinimas  

Banko kodas  

Sąskaitos rūšis ir jos Nr.  

 

1.1 Tiekėjo pateikiamų dokumentų sąrašas: 

 

Eil. 

Nr. 

Dokumento pavadinimas Puslapių skaičius 

   

   

   

 

1.2 Tiekėjo pareiškimas: pasirašydamas šią paraišką patvirtinu, kad projekte ir paraiškoje pateikti duomenys, informacija yra tiksli ir 

teisinga: 

 

Tiekėjo vadovo vardas 

ir pavardė 

 

Pareigos  

Parašas ir atspaudas 

 

 

 

 

Juridiniai asmenys turi nurodyti projekto 

autorių arba autorius bei jų kontaktinius 

telefono numerius 

 

 

 

 

 

Data ir vieta  

 

 

 

 


