VšĮ Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba
2019 m. veiklos ataskaita

Viešoji įstaiga, nesiekianti pelno, buvo įregistruota 2006 m. lapkričio 24 d.
1.Įstaigos veiklos tikslas: ekspertuoti urbanistinius bei architektūrinius darbus ir teikti išvadas bei
rekomendacijas šiais klausimais; siekti urbanistikos ir architektūros kokybės, užtikrinti miestų
plėtros poreikius ir su aplinka subalansuotą gyvenimo kokybę; kelti architektų kvalifikaciją,
gilinant teorines žinias, skatinant profesinę kritiką; skatinti architektūros praktinę veiklą, skelbiant
konkursus projektams atlikti, sprendžiant ginčus tarp architektų ir savivaldos bei kitų institucijų dėl
projektų kokybės, padedant derinti projektus.
Veikla. Pagrindinė mūsų įstaigos veiklos sritis - tai architektūrinių - urbanistinių projektų
svarstymas ir rekomendacijų teikimas bei architektūrinių - urbanistinių konkursų organizavimas.
Pateiktų projektų ekspertavimą atlieka 20 aukštos kvalifikacijos architektų, kuriems atlygis
mokamas pagal autorines sutartis. Esant reikalui, yra kviečiami ekspertai iš Kraštovaizdžio
architektų sąjungos, Statybos inžinierių Kauno apskrities bendrijos ir Dizainerių sąjungos.

Įsigaliojus Architektūros įstatymui strategiškai svarbių objektų svarstymą perėme Regioninės
architektūros tarybos. Nežiūrint į tai, dalis Kaune svarbius objektus projektuojančių architektų
KAUETui pristato projektus laisva valia, norėdami išgirsti kolegų rekomendacijas.
2019 m. įvyko 3 KAUET posėdžiai, kuriuose buvo svarstomi projektai:

1.PĖSČIŲJŲ TILTŲ PER NEMUNO UPĘ NUO ALEKSOTO IKI SALOS IR NUO
SALOS IKI KARALIAU MINDAUGO PR. KAUNE PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ
PRISTATYMAS. 2019-01-17 .
Pristatė Petras Išora, Dominykas Daunys, Ivane Ksnelashvili (KILD architektai)
2. PASTATŲ H. IR O. MINKOVSKIŲ G. 41B, KAUNE PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ
PRISTATYMAS. 2019-11-26
Pristatė architektai: Rolandas Palekas, Ugnė Morkūnaitė (UAB „Paleko archstudija“)
3.DAUGIABUČIŲ GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ BRASTOS G.28 KAUNE
PROJEKTO PRISTATYMAS. 2019-12-04.
Pristatė Algirdas Kaušpėdas, (UAB „JP Architektūra“)

Laimėjus konkursą, 2019 m. liepos 18d. pasirašėme Lengvosios atletikos maniežo su
automobilių saugykla, Perkūno al. 5, Kaune projekto konkurso projektų ekspozicijos ir viešo
aptarimo su ekspertų išvadomis paslaugų pirkimo sutartį su Kauno miesto savivaldybe. Ją
vykdant atlikome šiuos darbus:
1.internetinėse svetainėse laskaunas.lt ir architektusajunga.lt viešinome konkursinius projektus,
2.sumaketavome, užsakėme ir iškabinime 3 parodos plakatus,
3 projektus eksponavome Žalgirio arenoje nuo 2019 m.spalio 10 d. iki lapkričio 10d.,
4. spalio 22d. konferencijų salėje Žalgirio arenoje surengėme viešą aptarimą, kuriame projektus
pristatė du recenzentai: dr. Viltė Janušauskaitė ir dr. Martynas Mankus (jų recenzijos buvo
pateiktos ir raštu.),
5.sekančią dieną ten pat su recenzentais ir lengvosios atletikos žinovais surengėme vertinimo
komisijos posėdį;
6. pasibaigus konkursui, dalis darbų buvo grąžinta autoriams, dalis - sunaikinta.
2020 m. planuojame siekti pagrindinių mūsų tikslų - ekspertuoti urbanistinius bei
architektūrinius darbus ir teikti išvadas bei rekomendacijas šiais klausimais; kelti architektų
kvalifikaciją, gilinant teorines žinias- rengiant kvalifikacijos tobulinimo kursus architektams:
skatinti architektūros praktinę veiklą, skelbiant konkursus ir architektūrines – urbanistines
dirbtuves.
2020 m. planuojame rengti kvalifikacijos kėlimo kursus architektams. Šiai veiklai turime
Aplinkos ministerijos (2020-01.29 Nr.(14)-D8(E)-383) bei Architektų rūmų derinimus ( 202003-16 Nr.S20/03/137). Veiklą būtume pradėję iškarto po AR derinimo, jei ne pandemija.
Paskaitų ciklą sudaro 27 paskaitos, kurias skaitys 16 lektorių ( du iš jų - užsieniečiai). Kaune
paskaitos vyks Architektų namuose Vilniaus g. 22, Vilniuje - Lietuvos architektų sąjungos
patalpose. Veiklą norėjome pradėti prieš Kauno architektūros festivalį (KAFe) - pritraukti
daugiau klausytojų, už dalyvavimą suteikiant pažymėjimą už išklausytas valandas, deja,
negavome Architektų rūmų pritarimo.
Ši veikla pilnai atliepia vieną iš mūsų įstaigos tikslų-„ kelti architektų kvalifikaciją,
gilinant teorines žinias “.
Šį pavasarį teikėm paraišką Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo
programoje „Iniciatyvos Kaunui“ paveldosaugos, investicijų ir turizmo paslaugų plėtojimo
srityje prioritetui 2.2.
2.2. Prioritetas „Miesto architektūrinio ir urbanistinio įvaizdžio gerinimas“. Veikla pagal šį
prioritetą – inovatyvios urbanistikos ir architektūros, kuriančios sveiką, visuomenės gerovei
palankią ir darnią aplinką, skatinimas, organizuojant urbanistikos ir architektūros dirbtuves

„Kauno Naujamiesčio regeneracija“, visuomenės supratimo apie architektūros kokybę
gerinimas, organizuojant renginius (festivalius, parodas) architektūros temomis. Į veiklas turi
būti įtraukti savanoriai ir užsienio specialistai.
Buvome vieninteliai šioje srityje pateikę paraišką, tačiau dėl karantino vertinimo procedūrų
vykdymas ir sprendimo priėmimas stabdomas iki karantino pabaigos.
Projektą organizuoti urbanistikos ir architektūros dirbtuves „Kauno Naujamiesčio
regeneracija“ esame pateikę ir Lietuvos kultūros ir meno tarybai. Tikimės, kad bent vienas
šaltinis suteiks finansavimą.
Architektūrinių- urbanistinių dirbtuvių kaip ir architektūrinių konkursų organizavimas taip pat
yra vienas iš mūsų viešosios įstaigos veiklos prioritetų - „skatinti architektūros praktinę
veiklą, skelbiant konkursus projektams atlikti“.

Taip pat planuojame rengti KAUET posėdžius ir teikti rekomendacijas kaip ir praeitais metais.
Jau du architektų kolektyvai kreipėsi dėl svarstymo.
2.Viešosios įstaigos dalininkai yra Kauno miesto savivaldybės administracija ir Lietuvos
architektų sąjungos Kauno skyrius.
3. Dalininkų įnašų vertė nepasikeitė : Kauno miesto savivaldybės administracijos įnašas290 e ( 1000 litų.), Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyriaus - 2,9 e (10 litų).

VšĮ KAUET direktorė
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