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VŠĮ KAUNO ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS EKSPERTŲ TARYBA 

2017 M.  VEIKLOS ATASKAITA PAGAL BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTĮ  SRB-0423 

 

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. 

2.1 URBANISTINIŲ IR ARCHITEKTŪRINIŲ DARBŲ EKSPERTAVIMAS, IŠVADŲ TEIKIMAS, 

REKOMENDACIJŲ GAVIMAS 

2.1.1. PROJEKTŲ EKSPERTAVIMAS POSĖDŽIUOSE 

 Per ataskaitinį laikotarpį įvyko trys posėdžiai, kuriuose buvo svarstomi 4 klausimai. Buvome numatę 5 

KAUET posėdžius, tačiau Kauno m. savivaldybė nedelegavo nei vieno architektūrinio projekto. Kadangi 

nebuvo deleguotas nei vienas architektūrinis projektas, nebuvo parengta nei viena architektūrinio projekto 

recenzija, nors kriterijuose viena recenzija buvo numatyta. 

Buvo svarstoma:  

1.STEIGIAMOJO SEIMO AIKŠTĖS IR GRETIMŲ TERITORIJŲ URBANISTINIO VYSTYMO 

GALIMYBIŲ STUDIJOS I ETAPAS. Parengė MB “Martyno Marozo architektūra ir planavimas” ir MASH. 

Posėdyje dalyvavo N.Blaževičienė, G.Janulytė- Bernotienė, J.Kančienė, A.Kiaunienė, V.Kuliešius, 

J.Minkevičius, R.Palys, N.Stanionis, A.Steponavičius, A.Tranauskas. Svarstymas nebuvo apmokėtas, nes 

galimybių studija rengiama KAUET dalininko - Kauno miesto savivaldybės administracijos -  užsakymu 

Parengtas protokolas nr. 134, patalpintas tinklapyje:  http://www.laskaunas.lt/category/kauet-protokolai/. 

2. Posėdis: 

1. KAUNO BURMISTRO JONO VILEIŠIO PAMINKLAS. 

2. STEIGIAMOJO SEIMO AIKŠTĖS IR GRETIMŲ TERITORIJŲ URBANISTINIO VYSTYMO 

GALIMYBIŲ STUDIJOS II ETAPO PRISTATYMAS. Parengė MB “Martyno Marozo architektūra ir 

planavimas” ir MASH Studio VOF. 

Virtualiai pasiūlymus dėl Jono Vileišio paminklo, susipažinus su visa medžiaga, pateikė: G.Janulytė- 

Bernotienė, L.Janušaitienė, V.Kuliešius, M.Nistelytė, V.Merkevičius, N.Stanionis, A.Steponavičius. 

Nutarime dėl Jono Vileišio paminklo buvo pateiktos rekomendacijos, kuriomis miestas vėliau pasinaudojo ir 

priėmė nutarimą statyti paminklą Laisvės alėjoje priešais centrinį paštą. Posėdyje dalyvavo KAUET nariai: 

E.Barzdžiukas, N.Blaževičienė, L.Janušaitienė, V.Merkevičius, R.Miliukštis, J.Minkevičius, R.Palys, 

http://www.laskaunas.lt/category/kauet-protokolai/
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G.Prikockis, N.Stanionis, A.Tarnauskas. . Svarstymas nebuvo apmokėtas, nes galimybių studija rengiama 

KAUET dalininko- Kauno miesto sa Parengtas protokolas nr. 135, patalpintas tinklapyje:  

http://www.laskaunas.lt/category/kauet-protokolai/. 

3. KĖDAINIŲ TILTO ATVIRO PROJEKTO KONKURSO SĄLYGŲ PRISTATYMAS. 2017-08-02. 

Konkurso sąlygas pristatė Vytautas Baltus, transporto analizę - Martynas Starevičius. 

Posėdyje dalyvavo KAUET nariai: Loreta Janušaitienė, Asta Kiaunienė, Vaidotas Kuliešius, Vygintas 

Merkevičius, Rimgaudas Miliukštis, Jonas Minkevičius, Rimvydas Palys, Nerijus Stanionis, Alvydas 

Steponavičius.  

Svarstymas nebuvo apmokėtas, nes konkursas rengiamas KAUET dalininko - Kauno miesto savivaldybės 

administracijos -  užsakymu. Parengtas protokolas nr. 136, patalpintas tinklapyje:  

http://www.laskaunas.lt/category/kauet-protokolai/. 

Birželio 8 d. įvyko STEIGIAMOJO SEIMO AIKŠTĖS IR GRETIMŲ TERITORIJŲ URBANISTINIO 

VYSTYMO galimybių studijos rezultatų viešas pristatymas LAS Kauno skyriaus teatro salėje.Visa 

informaciją patalpinta LAS Kauno skyriaus internetiniame puslapyje. 

http://www.laskaunas.lt/category/naujienos/. 

Buvo išleistas Steigiamojo seimo aikštės ir gretimų teritorijų urbanistinio vystymo galimybių studijos 

bukletas. 

2.1.2. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ EKSPERTAVIMAS VIRTUALIAI 

2016 m. pradėjome teikti pastabas internete savivaldybės tinklapyje viešinamus visuomenei svarbių objektų 

projektinius pasiūlymus. Pastabas sinčiame projektų autoriams ir priskirtiems savivaldybės architektams iki 

viešojo svarstymo. Priskirti architektai naudojasi mūsų pastabomis, įvertindami konkrečius projektinius 

pasiūlymus.  

Per ataskaitinį laikotarpį mūsų ekspertų pastabos buvo pateiktos 19 objektų : 

1. Sveikatingumo, kultūros ir užimtumo kompleksas Perkūno al. 5, Kaune: Daugiafunkcinio S. 

Dariaus ir S. Girėno sveikatingumo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimas panaudojant ir pritaikant 

S. Dariaus ir S. Girėno stadiono esamą infrastruktūrą; Stadiono tribūnų išplėtimas, VIP zona su 

tribūnomis ir stogu virš tribūnų, tribūnų renovacija (2017-01-10).  

 Projektą (Nr. 39) virtualiai įvertino 5 ekspertai: Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Rimgaudas 

Miliukštis, Aurimas Ramanauskas, Nerijus Stanionis.  

2. Regbio sporto centras Partizanų g. 192 (2017-01-31). 

Projektą (Nr. 40) virtualiai įvertino Alvydas Steponavičius. 

3. Sporto paskirties pastato ir administracinės paskirties pastato su gydymo paskirties patalpomis 

Julijanavos g. 1E, Kaune, statybos projektas (2016-02-07). 

KAUET pastabų projektui Nr. 41 nebuvo. 

4. Sveikatingumo, kultūros ir užimtumo kompleksas Perkūno al. 5, Kaune: Daugiafunkcinio S. 

Dariaus ir S. Girėno sveikatingumo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimas panaudojant ir pritaikant 

S. Dariaus ir S. Girėno stadiono esamą infrastruktūrą; Stadiono tribūnų išplėtimas, VIP zona su 

tribūnomis ir stogu virš tribūnų, tribūnų renovacija. 

http://www.laskaunas.lt/category/kauet-protokolai/
http://www.laskaunas.lt/category/kauet-protokolai/
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Pakartotinai pristatyta 2017-01-31. 

Projektą (Nr. 42) virtualiai įvertino  ir viešame susirinkime pateikė pastabas 11 ekspertų: Gražina Janulytė - 

Bernotienė, Neringa Blaževičienė, Loreta Janušaitienė, Jolita Kančienė, Vygintas Merkevičius, Rimgaudas 

Miliukštis, Jonas Minkevičius, Meilė Nistelytė, Rimvydas Palys, Aurimas Ramanauskas, Alvydas 

Steponavičius. 

Asta Kiaunienė ir Gintaras Prikockis viešame susirinkime pasisakė, bet rašytinių vertinimų nepateikė. 

5. Prekybos paskirties pastato Juozapavičiaus 127 ir 129b projektiniai pasiūlymai. (2017-02-23). 

Projektinius pasiūlymus (Nr.43) virtualiai įvertino 3 ekspertai: Evaldas Barzdžiukas, Gražina Janulytė- 

Bernotienė, Jolita Kančienė. 

6. Daugiabučio gyvenamojo namo Puodžių 22 projektiniai pasiūlymai (2017-02-23). 

Projektinius pasiūlymus  (Nr.44) virtualiai įvertino Loreta Janušaitienė. 

7. Apžvalgos aikštelių Aleksote, V. Čepinskio gatvėje, Kaune, rekonstravimo ir prieigų sutvarkymo 

projektas (2017-03-30). 

 Virtualiai projektą  (Nr.45)  įvertino Rimgaudas Miliukštis. 

8. Daugiabučio gyvenamojo namo su garažu Algirdo g. 16 projektas. Ekspertams nemokėta, nes 

svarstyta gyventojų bendruomenės prašymu. Virtualiai projektą  (Nr.46)  įvertino Vygintas Merkevičius, 

Rimvydas Palys. 

9. Religinės paskirties pastato Kulautuvos mstl. Pušyno g. 21 projektiniai pasiūlymai. Ekspertams 

nemokėta, nes svarstyta gyventojų bendruomenės prašymu. Virtualiai projektą  (Nr.47)  įvertino Evaldas 

Barzdžiukas, Rimvydas Palys, Alvydas Steponavičius. 

10. Administracinės paskirties pastato Savanorių pr. 367, Kaune, rekonstravimo projektas (2017-04-

14). 

KAUET pastabų projektui Nr. 48 nebuvo. 

11. Administracinės paskirties pastato Krėvės 57B projektiniai pasiūlymai (2017-06-01). Virtualiai 

projektą  (Nr.49)  įvertino Neringa Blaževičienė, Vaidotas Kuliešius. 

12. Daugiabučio gyvenamojo namo Studentų 53 projektiniai pasiūlymai (2017-05-26) Virtualiai projektą  

(Nr.50)  įvertino Nerijus Stanionis. 

13.Daugiabučio gyvenamojo namo su administracinės paskirties patalpomis K.Mindaugo pr. 35 

statybos projektui  (2017-07-21) 

Virtualiai projektą  (Nr.51)  įvertino Evaldas Barzdžiukas ir Alvydas Steponavičius. 

14. Dviejų vienbučių gyvenamųjų namų Kauko al. 2, Kaune statybos projektas (2017-10-09) 

Virtualiai projektą (nr.52) įvertino 4 ekspertai: Blaževičienė Neringa, Gražina Janulytė- Bernotienė, Loreta 

Janušaitienė, Jolita Kančienė.            

15. Paslaugų paskirties pastato Savanorių pr. 225, Kaune rekonstravimas į gydymo paskirties pastatą 

(2017-10-31) 

Virtualiai projektą (nr.53) įvertino Asta Kiaunienė, Vygintas Merkevičius, Rimgaudas Miliukštis. 

16. Daugiabučių gyvenamųjų namų su automobilių saugyklomis Brastos g. 22, Kaune, statybos 

projektas  (2017-10-27). 
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Virtualiai projektą  (Nr.54)  įvertino Rimvydas Palys. 

17. Daugiabučio gyvenamojo namo Tenorų g. 3, Kaune statybos projektas (2017-11-14) 

Virtualiai projektą  (Nr.55)  įvertino Nerijus Stanionis. 

18. Daugiabučio gyvenamojo namo P.Kalpoko g. 52 projektiniai pasiūlymai (2017-11-27) 

Virtualiai projektą  (Nr.56)  įvertino Jolita Kančienė, Neringa Blaževičienė. 

19. Administracinio pastato Tolminkiemio g. 1a, Kaune, statybos projektas (2017-11-28) 

Virtualiai projektą  (Nr.57)  įvertino Vaidotas Kuliešius, Jonas Minkevičius. 

Iš viso pateikti 45 virtualūs vertinimai, nes tuos 19 projektų vertino po kelis ekspertus. Buvo apmokėta tik  

40  rašytinių vertinimų, nes du objektai buvo vertinami bendruomenių prašymu. 

Už virtualius  vertinimus ekspertams išmokėta 673,40 eurai pagal paslaugų sutartis Nr.17-05/20-01V – 17-

05/20-40V. 

Buvome numatę pateikti 50 virtualių vertinimų, bet neatsirado tiek strategiškai svarbių miestui objektų. 19 

įvertintų projektų mūsų nuomone yra didelis skaičius - jiems buvo pateikti net 45 vertinimai. 

Veiklos plane 2017 metams buvome numatę surengti 5 paskutinių metų Kauno architektų geriausių projektų 

parodą Architektų namuose. Parodą surengėme, ji buvo atidaryta liepos 1 d. ir eksponuota tris mėnesius 

Architektų namuose. 

Buvome numatę paskaitas 100 Lietuvos nepriklausomybės metinėms paminėti. Apie Kauno modernizmo 

architektūrą paskaitą su ekskursija anglų kalba skaitė Algimantas Grigas (2017-09-26, sutartis Nr. S-20-18). 

Profesoriui Jurgiui Bučui sunegalavus, knygos “Kryžių kalnas” išleidimas atidėtas, planuojama parengti 

projektą finansavimui 2018 m. vasario mėn. 

2.2 ARCHITEKTŪRINĖS PRAKTINĖS VEIKLOS SKATINIMAS, SKELBIANT KONKURSUS 

PROJEKTAMS RENGTI 

2.2.1. ARCHITEKTŪRINIŲ KONKURSŲ RENGIMAS 

2017 metais buvome įpareigoti suorganizuoti du architektūrinius urbanistinius konkursus ir tai atlikome.  

2017 balandžio 3 d. gautame 2016 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. A-2430 pakeitime nurodyta Koncertų 

centro ir gretimos teritorijos  konkursą paskelbti iki 2017 m. birželio 1 d., o Steigiamojo seimo aikštės – iki 

2017 m. rugpjūčio 15 d.  2017 m. birželio 20 d. KMSA direktoriaus įsakymu Nr. 2362 vietoje Steigiamojo 

seimo aikštės konkurso buvome įgalioti organizuoti ir paskelbti Kėdainių tilto tarptautinį atvirą projekto 

konkursą architektūrinei idėjai išreikšti. 

Nuo 2017 m. lapkričio 21 d. iki gruodžio 18 d. Kėdainių tilto konkurso projektai buvo eksponuojami 

Architektų namų palėpės erdvėje. Gruodžio 4 d. 15.00 įyyko viešas projektų aptarimas dalyvaujant 

recenzentams Sauliui Lukošiui (Nr.5-20-19) ir prof. dr. Tomui Grunskiui,(sutartis Nr. 5-04-01), jų 

recenzijos patalpintos tinklapyje: http://www.laskaunas.lt/naujienos/kedainiu-tilto-konkursas/.  Jiems 

išmokėta 2427.49 eurai. 

Gruodžio 5 d. įvyko  uždaras vertinimo komisijos posėdis, dalyvaujant konsultantams tiltų statybos 

ekspertui prof. Algirdui Juozapaičiui ir transporto ekspertui Algiui Pakalniui. Už ekspertinį vertinimą 

jiems buvo sumokėta 600.00 eurų. 

 

http://www.laskaunas.lt/naujienos/kedainiu-tilto-konkursas/.s


 5 

 

KONCERTŲ CENTRO KONKURSAS 

Koncertų centro konkursui organizuoti pernai iš Malcolm Reading Consultants esame įsigiję Koncertų centro 

architektūrinės funkcinės pastato programos parengimo paslaugas (2016-11-30 sutartis Nr.13), kuri turėjo 

būti parengta iki 2017 kovo 31 d.(*). 

Koncertų centro konkurso dokumentų rengimo, proceso valdymo, interneto svetainės sukūrimo ir konkurso 

viešinimo paslaugoms įgyti šių metų balandžio 4 d. pakvietėme tris tarptautinių konkursų organizavimo  

kompanijas (Colander Associates, RIBA Competitions ir Malcolm Reading Consultants) dalyvauti mažos 

vertės pirkimuose apklausos būdu. Balandžio 6 d. gavome Malcolm Reading Consultants pasiūlymus ir 

patvirtinome nugalėtoją. 2017 m. balandžio 13 d. su Malcolm Reading Consultants Koncertų centro 

konkurso organizavimui buvo pasirašytos 4 sutartys: konkurso dokumentų rengimo (vertė 20 550 eurų), 

konkurso proceso valdymo (vertė 26 450 eurų), konkurso viešinimo (vertė 12 000 eurų), interneto svetainės 

sukūrimo (vertė 15 000 eurų). Sudarytos sutartys paviešintos cvpp.lt svetainėje. 

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_li

mit=10&vpt_unite=&filter_tender=&filter_number=S-20-

4&filter_proctype=&filter_authority=&filter_jarcode=&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_valueto=&filt

er_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filt

er_supplier=&filter_supplier_jarcode=&filter_agreement_type= ) 

Konkurso dokumentų rengimo paslaugos 

Konkurso dokumentus anglų kalba iš Malcolm Reading Consultants gavome vėliau nei buvo numatyta. Todėl, 

norėdami per kuo trumpesnį laiką parengti jų vertimus,  sudarėme sutartys su dviem vertėjais, kurie dirbo su 

skirtingais sąlygų tekstais. Taip pat buvo sudaryta sutartis su architektūrinių tekstų koregavimo patrirties 

turinčia lietuvių kalbos redaktore. Sutartys paskelbtos cppv.lt svetainėje: 

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limi

t=10&vpt_unite=&filter_tender=&filter_number=&filter_proctype=&filter_authority=architekt%C5%B3&filt

er_jarcode=&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate

_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=&filter_supplier_jarcode=&filt

er_agreement_type= 

Sąlygų vertimas bei redagavimas vyko iki gegužės 31 d., po to buvo tikslinami kvalifikaciniai ir kiti konkurso 

organizavimo reikalavimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, parenkamos nuotraukos ir kita medžiaga, 

derinami sąlygų anglų ir lietuvių kalbomis variantai. 2017 m. gegužės 29 gavome Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymą dėl 2016 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 2430 pakeitimo, kuriame 

nurodytas naujas konkurso objekto pavadinimas – M.K. Čiurlionio Koncertų centro M. K. Čiurlionio koncertų  

centro ir gretimos teritorijos (apribotos  Nemuno upės kairiojo kranto ir H. ir O. Minkovskių g.) tarptautinis 

__________________________________________________________ 

* 2017 m. kovo mėn. programos rengėjai informavo, kad dėl objektyvių priežasčių savo įsipareigojimų nustatytu laiku, 

t.y., iki 2017-03-31 nesuspės įvykdyti. Todėl 2017 m. balandžio 7 d. raštu  Nr. 66  kreipėmės į Kauno miesto 

savivaldybės administraciją dėl  2016 m. gruodžio 15  d. biudžeto lėšų naudojimo sutarties Nr. SR-1392 termino 

pratęsimo. 2017 m. balandžio 18 d. buvo pasirašytas KMSA direktoriaus „Susitarimas dėl 2016 m. gruodžio 15 d. 

biudžeto lėšų naudojimo sutarties Nr. SR-1392 pakeitimo“, kuriame numatyta Kongresų, konferencijų ir koncertų rūmų 

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_tender=&filter_number=S-20-4&filter_proctype=&filter_authority=&filter_jarcode=&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=&filter_supplier_jarcode=&filter_agreement_type
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_tender=&filter_number=S-20-4&filter_proctype=&filter_authority=&filter_jarcode=&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=&filter_supplier_jarcode=&filter_agreement_type
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_tender=&filter_number=S-20-4&filter_proctype=&filter_authority=&filter_jarcode=&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=&filter_supplier_jarcode=&filter_agreement_type
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_tender=&filter_number=S-20-4&filter_proctype=&filter_authority=&filter_jarcode=&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=&filter_supplier_jarcode=&filter_agreement_type
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_tender=&filter_number=S-20-4&filter_proctype=&filter_authority=&filter_jarcode=&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=&filter_supplier_jarcode=&filter_agreement_type
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_tender=&filter_number=&filter_proctype=&filter_authority=architekt%C5%B3&filter_jarcode=&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=&filter_supplier_jarcode=&filter_agreement_type
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_tender=&filter_number=&filter_proctype=&filter_authority=architekt%C5%B3&filter_jarcode=&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=&filter_supplier_jarcode=&filter_agreement_type
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_tender=&filter_number=&filter_proctype=&filter_authority=architekt%C5%B3&filter_jarcode=&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=&filter_supplier_jarcode=&filter_agreement_type
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_tender=&filter_number=&filter_proctype=&filter_authority=architekt%C5%B3&filter_jarcode=&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=&filter_supplier_jarcode=&filter_agreement_type
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_tender=&filter_number=&filter_proctype=&filter_authority=architekt%C5%B3&filter_jarcode=&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=&filter_supplier_jarcode=&filter_agreement_type
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architektūrinės funkcinės pastato programą pateikti iki 2017 m. balandžio 30 d. Programa buvo pateikta, jos perdavimo-

priėmimo aktas pasirašytas 2017 m. gegužės 31 d. 

atviras projekto konkursas architektūrinei ir urbanistinei idėjai išreikšti, todėl ką tik paskelbta techninė 

specifikacija gegužės 31 d. buvo paskelbta antrą kartą. 

 (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/editdocuments_b.asp?PID=347056&TID=333364&PJID=) 

2017 m. birželio 13 d. įvyko konkurso vertinimo komisijos posėdis, kuriame buvo nutarta pirkimą vykdyti 

atviro projekto konkurso pirkimo būdu, patvirtinti pridedami pirkimo dokumentai, komisijos sekretorė 

Snieguolė Surblienė įpareigota CVPIS priemonėmis išsiųsti skelbimą apie pirkimą Viešųjų pirkimų tarnybai. 

Skelbimas išsiųstas į CVP IS birželio 19 d. o M.K. Čiurlionio koncertų centro ir gretimos teritorijos (apribotos  

Nemuno upės kairiojo kranto ir H. ir O. Minkovskių g.) tarptautinis atviras projekto konkursas architektūrinei 

ir urbanistinei idėjai išreikšti oficialiai paskelbtas 2017 m. birželio 22 d.  CVPIS 

(https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/editdocuments_b.asp?PID=351339&TID=337430&PJID=) 

ir Malcolm Reading Consultants (https://competitions.malcolmreading.co.uk/kaunasconcertcentre/) 

puslapiuose, birželio 27 d. - Europos Bendrijos Oficialiojo leidinio priede  

(http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:244048-2017:TEXT:LT:HTML) 

Už konkurso dokumentų rengimo paslaugas su MRC pasirašius paslaugų perdavimo – priėmimo aktą 

atsiskaityta.  

Konkurso svetainės sukūrimo paslaugos 

M. K. Čiurlionio koncertų centro konkurso viešinimui buvo įgytos svetainės sukūrimo paslaugos. 

Internetinio puslapio projektas buvo suderintas su užsakovu, taip pat, remiantis užsakovo patvirtintais 

duomenimis, nuotraukomis bei schemomis, suderintas ir sumaketuotas interneto puslapyje skelbiamos 

medžiagos projektas. 2017 birželio 22 d. paskelbta tarptautinio M.K. Čiurlionio koncertų centro ir gretimos 

teritorijos (apribotos  Nemuno upės kairiojo kranto ir H. ir O. Minkovskių g.) tarptautinio atviro projekto 

konkurso architektūrinei ir urbanistinei idėjai išreikšti pradžia.  

 (https://competitions.malcolmreading.co.uk/kaunasconcertcentre/project) . 

Konkurso svetainė atnaujinama du kartus per savaitę. Visi konkurso dalyvių klausimai, gauti elektroniniu 

paštu (scienceisland@malcolmreading.co.uk) ir per CVPIS iki pirmadienio 16 val. (GMT+3) skelbiami 

konkurso puslapyje ir CVP IS trečiadieniais. Klausimai gauti elektroniniu paštu ir per CVP IS iki 

trečiadienio 16 val. (GMT+3) skelbiami konkurso puslapyje ir CVP IS penktadieniais.   

 (https://competitions.malcolmreading.co.uk/kaunasconcertcentre/questions-answers )  

Už konkurso svetainės sukūrimo paslaugas su MRC pasirašius paslaugų perdavimo – priėmimo aktą 

atsiskaityta.  

Konkurso viešinimo paslaugos 

Susitikimuose su MRC kompanijos atstovu David Hamilton buvo suderintas konkurso viešinimo planas. 

MRC parengė ir išplatino pranešimą spaudai apie M. K. Čiurlionio koncertų centro ir gretimos teritorijos 

konkurso organizavimui skirtą svetainę bei apie šio konkurso pradžią  

(https://competitions.malcolmreading.co.uk/kaunasconcertcentre/news/ ) 

Konkurso dalyviai yra kviečiami registruotis svetainėje suvedant nurodytus duomenis ir gauti tam tikrus 

kodus, kuriais ženklins savo projektus. Pagrindiniame svetainės puslapyje talpinama visa aktuali informacija 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/editdocuments_b.asp?PID=347056&TID=333364&PJID
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/editdocuments_b.asp?PID=351339&TID=337430&PJID
https://competitions.malcolmreading.co.uk/kaunasconcertcentre/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:244048-2017:TEXT:LT:HTML
https://competitions.malcolmreading.co.uk/kaunasconcertcentre/project
https://competitions.malcolmreading.co.uk/kaunasconcertcentre/questions-answers
https://competitions.malcolmreading.co.uk/kaunasconcertcentre/news/
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apie konkursą (konkurso sąlygos, paaiškinimai, patikslinimai, atsakymai į dalyvių paklausimus 

https://competitions.malcolmreading.co.uk/kaunasconcertcentre/questions-answers ).  

Už jau atliktas paslaugas su MRC pasirašius paslaugų perdavimo –  priėmimo aktą atsiskaityta.  

Konkurso proceso valdymo paslaugos 

Pagal šią sutartį buvo suderintas ir išdėstytas konkurso organizavimo grafikas, suplanuotas konkurso 

procedūrų grafikas. Pradžioje buvo numatyta, kad konkurso projektų pateikimo galutinė data bus 2017 

rugpjūčio 29 d., tačiau užsitęsus konkurso sąlygų redagavimui bei tikslinimui, jos buvo paskelbtos vėliau 

negu numatyta, todėl buvo pakeista ir projektų pateikimo galutinė data - 2017 rugsėjo 6 d. 14.00. 

https://competitions.malcolmreading.co.uk/kaunasconcertcentre/jury 

 Netrukus po konkurso paskelbimo, pradedant birželio 28 d. iki rugpjūčio 30 d. du kartus per savaitę buvo 

skelbiami atsakymai į gausius konkurso dalyvių paklausimus CVP IS ir malcolmreading.co.uk svetainėje, 

viso paskelbta 20 klausimų atsakymų žurnalų bei kitų papildomų dokumentų 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/Ctm/Tendering/Messages/Index/337430/351339  

https://competitions.malcolmreading.co.uk/kaunasconcertcentre/questions-answers 

Buvo sudarytos sutartys su 6 vertinimo komisijos nariais - Edgaru Neniškiu, Gražina Bernotiene, Modestu 

Pitrėnu, Ingela Larsson, Neill Woodger, Daniel Rosbottom. 

Rugpjūčio mėnesį priiminėjome projektus, kai kuriuos jų išmuitinome, keleto projektų vykome pasiimti į 

muitinės terminalus Vilniuje. Rugsėjo 5 d. organizavome statybinių tvorų, skirtų ekspozicijai įrengimą, po 

poros dienų, paaiškėjus tiksliam dalyvių skaičiui teko vežti papildomai įrangos. Rugsėjo  7 – 11 d. vyko 

projektų parodos įrengimo ir kabinimo darbai, rugsėjo 11 d. -   M.K. Čiurlionio Koncertų centro M. K. 

Čiurlionio koncertų centro ir gretimos teritorijos (apribotos  Nemuno upės kairiojo kranto ir H. ir O. 

Minkovskių g.) tarptautinio konkurso projektų parodos atidarymas Žalgirio arenoje, kuri žiūrovams buvo 

atverta iki rugsėjo 25 d. Apie šią parodą buvo paskelbta laskaunas svetainėje 

http://www.laskaunas.lt/naujienos/m-k-ciurlionio-koncertu-centro-konkursas/ ir  

https://competitions.malcolmreading.co.uk/kaunasconcertcentre/news/  

Rugsėjo 26 ir 27 d. vyko vertinimo komisijos posėdis, rugsėjo 28 d. 10. 30 dalyviai buvo pakviesti į 

vertinimo komisijos sudarytos eilės paskelbimą bei vokų su identifikaciniais dokumentais atplėšimą, 13.00 

architektų bendruomenė – į iškilmingą laimėtojų pagerbimą Kauno filharmonijoje. Rugsėjo 29 d. vyko 

parodos išmontavimo darbai,visi dalyvių projektai perduoti Kauno miesto savivaldybei.  

2017 spalio 12 d. vyko vertinimo komisijos posėdis, skirtas dalyvių kvalifikacijos tikrinimui, trys dalyviai 

paprašyti patikslinti savo kvalifikacijos dokumentus. 2017 lapkričio 06 d. posėdyje buvo patvirtinti atsiųsti 

dokumentai, o pirmas tris vietas užėmę dalyviai buvo paprašyti iki lapkričio 13 d. pateikti kvalifikaciją 

patvirtinančius dokumentus. Kvalifikacijos dokumentų patvirtinimui ir eilės sudarymui skirtas posėdis įvyko 

tik gruodžio 15 d.  2018 m. sausio 2 d. organizavome nenumatytą posėdį, nes gruodžio 22 d. buvo gauta 

dalyvio pretenzija dėl pirmų vietų laimėtojų projektų neatitikimo konkurso sąlygoms, kurią išnagrinėti ir 

atsakyti reikėjo per 6 darbo dienas. Atsakymas į pretenziją buvo išsiųstas sausio 3 d., nustatytas naujas 

apskundimo terminas – iki 2018 sausio 18 d. Jei daugiau pretenzijų nebus gautą, bus patvirtinta Koncertų 

https://competitions.malcolmreading.co.uk/kaunasconcertcentre/questions-answers
https://competitions.malcolmreading.co.uk/kaunasconcertcentre/jury
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/Ctm/Tendering/Messages/Index/337430/351339
https://competitions.malcolmreading.co.uk/kaunasconcertcentre/questions-answers
http://www.laskaunas.lt/naujienos/m-k-ciurlionio-koncertu-centro-konkursas/
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centro konkurso dalyvių eilė, rekomenduojama laimėtojams išmokėti premijas bei rengiamos ataskaitos 

VPT. 

 

Direktorė                                                                                           Jūratė Merkevičienė 


