
1  

 
 
 
 
 
 
 
 

PASTATŲ GIMNAZIJOS G. 2, KAUNE, REKONSTRAVIMO 
UŽDARO ARCHITEKTŪRINĖS IDĖJOS KONKURSO 

S Ą L Y G O S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tvirtinu: 
Lietuvos architektų sąjungos 
Kauno skyriaus pirmininkas Nerijus Stanionis 

 
2022 m.                                             d., Kaunas 

 
                                                             parašas 

 

 
 

Tvirtinu: 
UAB „Optina“ 
Direktorius Edvinas Mamedovas 

 
2022 m. d., Kaunas 

 
                                                             parašas 

 

 
 

Suderinta: 
Lietuvos architektų rūmų 
Pirmininkas Lukas Rekevičius 

 
2022 m. lapkričio 14 d., Vilnius 

 
Rašto Nr. S22/11373 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

TURINYS 
 
 
 

Eil. nr. Skyriaus pavadinimas Psl. nr. 
1. KONKURSO SĄLYGŲ BENDROSIOS NUOSTATOS 3. 
2. KONKURSO UŽSAKOVAS, ORGANIZATORIAI 3. 
3. KONKURSO BENDROJI INFORMACIJA IR REIKALAVIMAI 3. 
4. KONKURSO VERTINIMO KOMISIJA, KONSULTANTAI 4. 
5. KONKURSO DALYVIAI IR DALYVAVIMO KONKURSE ĮFORMINIMO TVARKA 4. 
6. REIKALAVIMAI KONKURSO DALYVIAMS 5. 
7. KONKURSO PROJEKTŲ PATEIKIMO TAISYKLĖS 5. 
8. DALYVIŲ ANONIMIŠKUMO SĄLYGOS 6. 
9. KONKURSO PROJEKTŲ VERTINIMAS 7. 
10. GINČŲ NAGRINĖJIMAS 11. 
11. ATLYGIS 11. 
12. AUTORIŲ TEISĖS 11. 
13. BENDRA PROJEKTUOJAMOS TERITORIJOS APŽVALGA 12. 
14. KONKURSO UŽDUOTIS 23. 
15. KONKURSO PROJEKTO SUDĖTIS 24. 
16. PRIEDAI 24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 



3  

1. KONKURSO SĄLYGŲ BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1.1.  Šios  sąlygos  (toliau  -  Sąlygos)  nustato  nebaigtų  statyti  viešbučių  paskirties  pastato  ir 

požeminės automobilių saugyklos Gimnazijos g. 2, Kaune (toliau kartu - Pastatai) uždaro 
architektūrinės idėjos konkurso (toliau – Konkursas) pravedimo tvarką ir sąlygas, Konkurso užsakovo, 
organizatoriaus,  vertinimo  komisijos  ir  dalyvių  teises,  pareigas,  atsakomybę  ir  ginčų  sprendimo 
tvarką. 

1.2. Visus santykius tarp Konkurso Užsakovo, LAS Kauno skyriaus (toliau - Organizatorius) ir 
Konkurso dalyvių (toliau - Dalyvis) reglamentuoja šios sąlygos, Lietuvos architektų rūmų (toliau – 
LAR), Lietuvos architektų sąjungos (toliau – LAS) nuostatai, LR Civilinis kodeksas, įstatymai bei kiti 
teisės aktai. 

1.3. Šių Konkurso sąlygų privalo laikytis: Užsakovas, Organizatorius, Vertinimo komisija ir Dalyviai. 
Visi Konkurso sąlygų reikalavimai yra privalomi. 

1.4. Konkurso sąlygos yra vienodos visiems Dalyviams. 

 
2. KONKURSO UŽSAKOVAS, ORGANIZATORIAI 

 
2.1. Konkurso užsakovas: UAB „Optina“ 
2.2. Konkurso organizatorius: Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyrius 
2.3. Konkurso sekretorė: Snieguolė Surblienė, tel. nr.: 8 37 422248, 8 687 62302  el. p.: 

snieguole@laskaunas.lt 
 

3. KONKURSO BENDROJI INFORMACIJA IR REIKALAVIMAI 

 
3.1. Konkurso objektas: žemės sklype adresu Gimnazijos g. 2, Kaune, esančių nebaigtų statyti 

viešbučių paskirties pastato ir požeminės automobilių saugyklos įveiklinimo ir šalia sklypo esančios 
valstybinės žemės pritaikymo nagrinėjamos teritorijos kontekste bendros architektūrinės idėjos 
konkursiniai projektiniai pasiūlymai (toliau – Projektas). 

3.2. Konkurso tikslas: rasti ir išrinkti geriausią, efektyviausią, funkciškai universaliausią, drąsios, 
šiuolaikiškos,   originalios   ir   kokybiškos   meninės   išraiškos,   prie   aplinkos   derančią,   realiam 
įgyvendinimui tinkamą architektūrinę idėją Pastatų įveiklinimui ir šalia sklypo esančios valstybinės 
žemės pritaikymui nagrinėjamos teritorijos kontekste. 

3.3. Konkurso rūšis: uždaras kviestinis. Konkurse gali dalyvauti tik tiesiogiai Užsakovo ir/arba 
Organizatoriaus (patvirtinus Užsakovui) pakviesti architektai ir/arba architektų grupės (fiziniai ir/arba 
juridiniai asmenys), atitinkantys Konkurso Dalyviams keliamus kvalifikacinius reikalavimus. 

3.4. Konkurso etapiškumas: vieno etapo konkursas. Rengiama viena Konkurso Projektų vertinimo 
procedūra, išrenkant I, II ir III vietas. 

3.5. Kiekvienas Konkurso Dalyvis turi pateikti ne daugiau kaip po vieną Konkurso Projektą. 
3.6. Konkursas laikomas įvykusiu, jeigu jame pristatomi bent 3 Konkurso Sąlygų reikalavimus 

atitinkantys Projektai. Nepriklausomai nuo to, ar Konkursas laikomas įvykusiu, visiems Konkurso 
Dalyviams, laiku ir tinkamai pateikusiems tinkamos apimties (pagal 7., 14., 15. skyrių reikalavimus) 
Projektus, turi būti sumokėta Sąlygose nurodyta suma, ir turi būti surengta Konkurso Projektų 
vertinimo procedūra, privalomai išrenkant I, II ir III vietas (priklausomai nuo laiku pateiktų ir tinkamos 
apimties Projektų kiekio). 

3.8. Konkurso Projektai, paklausimai, pranešimai, prašymai ir kiti dokumentai turi būti parengti 
lietuvių kalba. 

3.9. Dalyvis gali prašyti Organizatoriaus paaiškinti Sąlygas. 
3.10. Prašymus paaiškinti sąlygas dalyvis turi pateikti el. p.: snieguole@laskaunas.lt 
3.11. Paklausimų pateikimo termino pabaiga – 2022 m. lapkričio 14 d. 
3.12. Į paklausimus atsakoma per penkias darbo dienas nuo paklausimo gavimo. 
3.13. Prašyme turi būti nurodytas prašomas išaiškinti sąlygų punktas. 

mailto:snieguole@laskaunas.lt
mailto:snieguole@laskaunas.lt


4  

Eil. nr. Vardas, pavardė Profesija, pareigos 

1. Jonas Audėjaitis Architektas, Kauno m. savivaldybės tarybos narys 
2. Petras Išora Architektas, architektų studija “Isora and Lozuraityte Studio 

for Architecture” 

3. Edvinas Mamedovas Užsakovo atstovas, UAB „Optina“ direktorius 

4. Vaida Mažonienė Užsakovo atstovė, architektė 

5. Rimgaudas Miliukštis Architektas, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 
specialistas 

6. Nerijus Stanionis Architektas, Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyriaus 
pirmininkas 

7. Nerijus Valatkevičius Kauno m. savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus 
vedėjas, vyriausiasis miesto architektas 

 

3.14. Atsakymai į prašymą bus taip pat išsiunčiami visiems sąlygas gavusiems dalyviams, 
nenurodant prašymą pateikusio dalyvio. 

3.15.  Konkurso  Projektai  turi  pateikti  iki  2022 m.  lapkričio  28  d.  15.00  val.  adresu:  Lietuvos 
architektų sąjungos Kauno skyrius, Vilniaus g. 22-1A, LT-44280, Kaunas. Pavėluotai pateikti Projektai 
iš Konkurso diskvalifikuojami. 

3.16. Dalyvis prisiima visus kaštus, susijusius su Projekto rengimu ir įteikimu. 
3.17 Konkurso Organizatorius ir Užsakovas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus 

atvejus, dėl kurių Projektai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Konkurso Dalyvis yra atsakingas už tai, 
kad jo Projektas būtų pateiktas Organizatoriui laiku. 

3.18.  Konkurso  Projektai  bus  eksponuojami  LAS  Kauno  skyriaus  patalpose  (Vilniaus  g.  22-1A 
Kaune) nuo lapkričio 28 iki 12 d. Konkurso ekspozicija yra atvira visuomenei darbo dienomis (I-V nuo 
9.00 iki 17.00), jos lankymas nemokamas. 

 
4. KONKURSO VERTINIMO KOMISIJA, KONSULTANTAI 

 
4.1. Konkurso Vertinimo komisija: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Konkurso konsultantai (recenzentai): 
 

Eil. nr. Vardas, pavardė Profesija, pareigos 

1. Laurynas Avyžius Architektas, architektų studija “Nebrau” 

2. Loreta Janušaitienė Architektė, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 
specialistė 

 

 
 

5. KONKURSO DALYVIAI IR DALYVAVIMO KONKURSE ĮFORMINIMO TVARKA 

 
5.1. Konkurso Dalyviai - architektai ir/arba architektų grupės (fiziniai ir/arba juridiniai asmenys), 

atitinkantys konkurso dalyviams keliamus kvalifikacinius reikalavimus, pakviesti tiesiogiai Konkurso 
Užsakovo ir/arba Organizatoriaus (patvirtinus Užsakovui), su kuriais sudaroma dalyvavimo Konkurse 
Sutartis. 

5.2.  Pakviestiems  Dalyviams  LAS  Kauno  skyrius  iki  2022  m.  lapkričio 17 d.  susipažinimui  
pateikia Konkurso Sąlygas jų nurodytais el. p. adresais. 
5.3.  Sutarčių  sudarymas  vykdomas  Konkurso  Organizatoriaus  (LAS  Kauno  skyriaus)  būstinėje 

adresu Vilniaus g. 22-1A, Kaunas arba pasirašant elektroniniais parašais nuotoliniu būdu. 
Pasirašydamas Sutartį, Dalyvis patvirtina, kad sutinka su Sutartimi, Konkurso Sąlygomis ir jų priedais 
(toliau – Priedai). 
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6. REIKALAVIMAI KONKURSO DALYVIAMS 

 
6.1.  Konkurse  turi  teisę  dalyvauti  visi  architektai,  turintys  teisę  verstis  architektūrine  veikla 

Lietuvos Respublikoje (fiziniai, juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ar tokių asmenų 
grupės, sudariusios jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį). Konkurso Projektui pateikti ūkio subjektų 
grupė neprivalo įsteigti juridinio asmens. 

6.2.   Konkurso   Dalyvis   turi   pateikti   įrodymą   (galiojančio   atestato   kopiją),   kad   Konkurse 
dalyvaujančio personalo tarpe turi mažiausiai vieną ypatingo statinio projekto architektūros dalies 
vadovo kvalifikaciją turintį asmenį. 

6.3. Kad šio Konkurso pasėkoje galėtų pasirašyti su Užsakovu techninio projekto rengimo sutartį, 
Dalyvis pats ar kartu su partneriais (juridiniais ir/arba fiziniais asmenimis, turinčiais tinkamą 
kvalifikaciją pastatų konstrukcijų, inžinierinių sistemų ir kt. projektavimui) privalo būti pajėgus atlikti 
pilnos sudėties Statinio rekonstravimo techninį projektą. 

 
7. KONKURSO PROJEKTŲ PATEIKIMO TAISYKLĖS 

 
7.1. Konkurso grafinė medžiaga pateikiama ant planšetų, kurių matmenys 100 x 70 cm. Planšetai 

eksponuojami vertikaliai. Planšetų kompozicija komponuojama 1 horizontalioje eilėje. Maksimalus 
planšetų kiekis 8 vnt. 

7.2. Aiškinamasis raštas pateikiamas popieriniame A4 formate. Prie aiškinamojo rašto turi būti 
pridėti grafinės medžiagos planšetai, sumažinti iki A4 formato. 

7.3. Visa Konkurso medžiaga papildomai turi būti pateikta skaitmeninėje USB laikmenoje: grafinė 
medžiaga -  *.jpg  formatu, kurio raiška turi būti ne mažesnė kaip 300 dpi, tekstai - *.doc formatu. 
Skaitmeninė   Konkurso   medžiagos   versija   privalo   būti   identiška   pateikiamai   planšetuose   ir 
popieriniame aiškinamajame rašte. 

7.4. Visa Konkurso Projekto medžiaga pateikiama viename bendrajame voke (pakuotėje). 
7.5. Ant bendrojo voko (pakuotės) turi būti užrašas su projekto devizu (pav. 7.5.A.). Bendrasis 

vokas (pakuotė) turi būti užklijuotas taip, kad jo nebūtų galima atidaryti nepažeidus. 

 
Pav. 7.5.A. Bendro voko (pakuotės) užrašas 

 

 
 

Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyrius, V ilniaus g. 22, LT-42248, Kaunas 
 

 
 

PASTATŲ GIMNAZIJOS G. 2, KAUNE, REKONSTRAVIMO 
UŽDARO ARCHITEKTŪRINĖS IDĖJOS KONKURSO 

 

 

PROJEKTO PASIŪLYMAS 
 

 
 
 

--------------------------------------- 
DEVIZAS 
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7.6.  Bendrajame  voke  (pakuotėje)  turi  būti  įdėti  2  atskiri  vidiniai  vokai  (pakuotės), 

užklijuoti taip, kad jų nebūtų galima atidaryti nepažeidus. Pirmajame vidiniame voke turi būti 

projektinė medžiaga, nurodyta punktuose 7.1. – 7.3. (užrašas ant voko pateikiamas pav. 7.6.A.). 

Antrajame vidiniame voke (toliau – Identifikaciniame voke) turi būti devizo šifras (užrašas ant voko 

pateikiamas pav. 7.6.B.). Devizo šifras paaiškinamas 8. skyriuje. 
 

Pav. 7.6.A. Pirmojo vidinio voko (pakuotės) užrašas 
 

 
 

PASTATŲ GIMNAZIJOS G. 2, KAUNE, REKONSTRAVIMO 
UŽDARO ARCHITEKTŪRINĖS IDĖJOS KONKURSO 

 

 

PROJEKTAS 
 

 
 
 

--------------------------------------- 
DEVIZAS 

 
 

Pav. 7.6.B. Antrojo vidinio voko (pakuotės) užrašas 
 

 
 

PASTATŲ GIMNAZIJOS G. 2, KAUNE, REKONSTRAVIMO 
UŽDARO ARCHITEKTŪRINĖS IDĖJOS KONKURSO 

 

 

DEVIZO ŠIFRAS 

 
 

--------------------------------------- 
DEVIZAS 

 
 Neatplėšti iki Vertinimo Komisijos projektų eilės 

sudarymo  
 
 

7.7. Darbai diskvalifikuojami, jei jie neatitinka šių Konkurso Sąlygų reikalavimų: 
7.7.1. pateikti pavėluotai; 
7.7.2. nėra anonimiški; 
7.7.3. neatitinka sudėties, apimties, detalumo reikalavimų; 
7.7.4. neatitinka kitų sąlygose nustatytų reikalavimų. 

7.8.  Apie darbo  diskvalifikavimą  sprendžia  konkurso vertinimo  komisija iki  posėdžio  pradžios, 
atsižvelgdama į koordinatoriaus pateiktą ataskaitą dėl darbo neatitikimo privalomiesiems konkurso 
sąlygų reikalavimams. 

 
8. DALYVIŲ ANONIMIŠKUMO SĄLYGOS 

 
8.1.  Konkurso  Projektai  turi  būti  parengti  ir  pateikti  užtikrinant  jų  anonimiškumą,  todėl 

draudžiama ant pakuočių pateikti bet kokią informaciją, kurios pagrindu būtų galima identifikuoti 
Dalyvį. 
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8.2.  Visi  pateikiami  dokumentai  visose  dalyse  turi  būti  paženklinti  vienu  ir  tuo  pačiu devizu, 
nusakančiu projekto idėją. Devizas komponuojamas kiekvieno lapo ir rašto viršutiniame dešiniajame 
kampe. 

8.3. Kartu su Konkurso Projektu Bendrajame voke (pakuotėje) Dalyvis pateikia tuo pačiu devizu 
pažymėtą, nepermatomą voką su devizo šifru, užklijuotą taip, kad jo nebūtų galima atidaryti 
nepažeidus. Voke su devizo šifru   pateikiama ši informacija: autoriaus ar autorių   grupės vardai, 
pavardės, įmonės pavadinimas, kontaktiniai duomenys (adresas, telefono nr., elektroninio pašto 
adresas). 

8.4. Šiame skirsnyje nustatytų reikalavimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas yra laikomas 
anonimiškumo pažeidimu ir yra pagrindas atmesti konkurso dalyvio pateiktus konkurso dokumentus. 

8.5.  Anonimiškumo  pažeidimu  taip pat  laikomas tiesioginis  dalyvio  bendravimas  su komisijos 
nariu(-iais) ir/ar užsakovu. 

 
9.  KONKURSO PROJEKTŲ VERTINIMAS 

 
9.1. Konkurso Projektai vertinami pagal šiuos kriterijus: 

9.1.1. K1 – K5 kriterijų reikšmės R nuo 0 iki 10 balų nustatomos ekspertiniu būdu. 

9.1.2. kiekvieno K1  – K5    kriterijaus balų apskaičiavimas atliekamas kriterijaus reikšmę (Rp) 
palyginant su geriausia to paties kriterijaus reikšme (Rmax) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus 
lyginamojo svorio (B), pagal lentelės 4 stulpelyje nurodytas formules. 

9.1.3. bendras atitinkamo projekto įvertinimas (T) apskaičiuojamas pagal punkte 9.1.6. 
pateiktą formulę. 

5.1.4. Vertinimo kriterijai: 

 
Eil. 
Nr. 

Vertinimo kriterijus K 
(kiekvienas projektas 
vertinamas atskirai) 

Lyginamasis 
kriterijaus 
svoris %) 

Kriterijaus balai 
apskaičiuojami 
pagal formules: 

Kriterijaus apibūdinimas, 
paaiškinimas 

1 2 3 4 5 

1. K1 

Architektūrinės 

idėjos    originalumas 

(R - nuo 0 iki 10 balų) 

 
 

 
25 

Rp 

K1 = ----- x 25 
Rmax 

Vientisa ir estetiška architektūrinė 
idėja. Projekto idėjos 
(koncepcijos) originalumas, 
vizualinis ženkliškumas, meninių 
priemonių darna ir kompozicinis 
vientisumas. 

2. K2 

Urbanistinis 

integralumas  

(R- nuo 0 iki 10 balų) 

 

 

25 

Rp 

K2 = ----- x 25 
Rmax 

Rekonstruojamo objekto tūrinių, 
vizualinių ir funkcinių sprendinių, 
siūlomų objekto integravimui į 
miesto funkcionavimo 
sistemas, abipusiai teigiamo 
poveikio apimtis ir ilgalaikė 
reikšmė, teigiamas poveikis šios 
miesto teritorijos gyvybingumui ir 
įvaizdžiui, aplinkinio 
architektūrinio ir urbanistinio 
konteksto kokybinis papildymas. 
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3. K3 

Funkcionalumas       ir 

ekonominis 

pagrįstumas  

(R- nuo 0 iki 10 balų) 

 

 

20 

 

 

Rp 

K3 = ----- x 20 
Rmax 

Sprendimų racionalumas ir 
funkcinis, technologinis bei 
ekonominis pagrįstumas. 
Kuriamos aplinkos kokybė, 
ilgaamžiškumas, 
ergonomiškumas. 
Inovatyvumas (naujų 
technologijų, medžiagų, 
architektūrinių, urbanistinių 
sprendimų panaudojimas). 

4. K4 

Funkcinis 

universalumas        

(R- nuo 0 iki 10 balų) 

 

 

20 

 

 

Rp 

K3 = ----- x 20 
Rmax 

Funkcionalios ir universalios 
pastato/-ų struktūros 
sukūrimas. Galimybės keisti 
pastato/-ų funkciją/-as, išlaikant 
bendrą numatytą išplanavimo 
struktūrą, numatymas. 

5. K5 

Tvarumas  

(R - nuo 0 

iki 10 balų) 

10 Rp 

K3 = ----- x 10 
Rmax 

Tvarumo principų taikymas 
socialiniu, aplinkosauginiu ir 
finansiniu požiūriu. 
Aplinkos pritaikymas visiems 
visuomenės nariams – 
projektavimo visiems 
(universalaus dizaino) principų 
taikymas, užtikrinant žmonių 
srautų judumą ir projektuojamų 
objektų prieinamumą 
(pasiekiamumą). 

 Bendra maksimali 

balų suma 

 100  

 
9.1.4. Kiekvieno projekto K1  – K5 kriterijų reikšmės (R) nuo 0 iki 10 balų skiriamos atsižvelgiant į 

žemiau  pateiktas  vertinimo  rekomendacijas.  Komisijos  nariai  ekspertiniu  būdu  balais  įvertina 
kiekvieną projektą pagal atitinkamą kriterijų ir tada apskaičiuojamas vidutinis projekto įvertinimas 
balais. 

 
9.1.5. Rekomendacijos vertinimui: 

 

 

Eil. Nr.    
Konkurso projekto 
vertinimo išaiškinimas 

 

Pastabos 



 

 

1 Silpnai 
(0-4 balai) 

Projektui trūksta nuoseklumo, nepilnai atsakoma į keliamus tikslus 
ir uždavinius. Architektūriniai ir/ar urbanistiniai sprendiniai 
nepasiūlyti arba jie nepristato ir neapibūdina šio kriterijaus, 
neišsprendžia nurodytų uždavinių; teikiami projekto elementai, 
sprendiniai nėra pagrįsti (kur tai reikalinga); neatskleidžiamas 
konkurso konteksto ir tikslo suvokimas; yra labai reikšmingų turinio 
spragų arba trūksta pagrįstumo sprendiniams (kur tai reikalinga); 
vienas arba daugiau negu vienas architektūrinio ir/ar urbanistinio 
sprendinio aspektas yra nepakankamai pagrįstas, neracionalus, 
neefektyvus arba stokoja turinio; neužtikrinta dermė su aplinka, 
nekilnojamojo architektūrinio, urbanistinio paveldo išsaugojimas; 
neužtikrintas pritaikymas visiems visuomenės nariams; neišspęstas 
sąveikos vientisumas, sprendiniai per nepakankamo meninio lygio, 
neracionalūs ir neefektyvūs. 

2 Vidutiniškai 
(5-6 balai) 

Projekto idėja pakankamai nuosekli ir aiški. Formaliai atsakyta į 
iškeltus tikslus ir uždavinius, bet nepilnai atitinka konceptualaus 
vizijos žanro pobūdį. 
Pateikiami architektūriniai ir/ar urbanistiniai sprendiniai ir jų 
apibūdinimas daugumoje dalių yra pakankami, tačiau kai kuriais 
aspektais pateikiama nepakankamai detalių; nepilnai sprendžiami 
nurodyti uždaviniai, pateikti projekto sprendiniai, jie nėra 
pakankamai pagrįsti (kur tai reikalinga); 
nepilnai, neaiškiai atskleidžiamas konkurso konteksto ir tikslo 
suvokimas; yra turinio spragų arba trūksta pagrįstumo 
sprendiniams (kur tai reikalinga); architektūriniai, urbanistiniai 
sprendiniai yra nepakankamai pagrįsti, racionalūs, efektyvūs arba 
stokoja turinio; dermės su aplinka, nekilnojamojo architektūrinio, 
urbanistinio paveldo išsaugojimo užtikrinimas nėra pakankamas; 
nepakankamas pritaikymas visiems visuomenės nariams; nepilnai 
išspręstas sąveikos vientisumas, sprendinių meniškumas, 
racionalumas ir efektyvumas vidutiniškas. 

3 Gerai 
(7-8 balai) 

Projekto idėja nuosekli ir aiški. Projektas aiškus ir pagrįstas, 
atsakyta į iškeltus tikslus ir uždavinius, bet yra neesminių 
klaidų/netikslumų. 
Architektūriniai ir/ar urbanistiniai sprendiniai visame 
projekte yra pristatyti ir apibūdinti gerai, visos projekto dalys yra 
aiškios ir pagrįstos. 

Užtikrina dermė su aplinka, senamiesčiu, nekilnojamojo 
architektūrinio, urbanistinio paveldo išsaugojimas; užtikrintas 
pritaikymas visiems visuomenės nariams; išspęstas sąveikos 
vientisumas, sprendiniai meniški, racionalūs ir efektyvūs. 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 
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4              Labai gerai 
(9-10 balų) 

Pateiktas aiškus, profesionalus projektas, projekto idėja pateikta 
labai išsamiai, nuosekliai ir aiškiai. Pasiekti visi tikslai ir uždaviniai. 
Puikios išskirtinės žinios, meniniai gebėjimai. Architektūriniai ir/ar 
urbanistiniai sprendiniai visame 
projekte yra pristatyti ir apibūdinti išskirtinai gerai, atitinka visus 
keliamus reikalavimus, visos projekto dalys yra aiškios ir išsamiai 
pagrįstos, sprendiniai ypatingai meniški, racionalūs ir efektyvūs.

 

 

 

                9.1.6.  Galutinis  rezultatas  (atitinkamam  projektui  skiriama  balų  suma  T)  nustatomas  

pagal formulę: T= K1 + K2 + K3 + K4+K5   

 

         9.1.7. Konkurso I  vietos laimėtoju tampa Projektas, surinkęs daugiausiai balų. Projektų 
eilė sudaroma Komisijos suteiktų vertinimų mažėjimo tvarka. 

9.2. Vertinimo komisijos komisijos užduotis: 
9.2.1. Sprendžia, ar Konkursui pateikti Projektai gali būti priimti. 
9.2.2. Vertina priimtus projektus ir atrenka tuos, kurie geriausiai atitinka skelbiamo Konkurso 

kriterijus bei programą. 
9.2.3. Diskvalifikuoja konkurso sąlygų reikalavimų neatitinkančių Projektų. Vertinimo komisija 

papildomu  sprendimu  gali  diskvalifikuoti  Projektus,  kurių  neatitikimas  Konkurso  Sąlygų 
reikalavimams nebuvo pastebėtas anksčiau. 

9.2.4. Projektai vertinami vadovaujantis Konkurso Sąlygose patvirtintais vertinimo kriterijais. 
Konkurso Projektai nevertinami pagal kriterijus, neįrašytus į Sąlygas. 

9.2.5. Vertinimo komisija paskelbia galutinį projektų vertinimą, atsižvelgdama į Projektams ir 
Konkursui keliamus reikalavimus bei vadovaudamasi vertinimo kriterijais. 

9.2.6. Vertinimo komisijos nariai savo sprendimuose vadovaujasi nešališkumo ir 
konfidencialumo kriterijais. Tuo tikslu jie pasirašo Nešališkumo deklaraciją ir Konfidencialumo 
pasižadėjimą. Šie dokumentai pasirašomi visų Vertinimo komisijos narių iki Konkurso vertinimo 
procedūrų pradžios. 

9.2.7. Balsavimo teisę komisijos posėdyje turi punkte 4.1. nurodyti Vetinimo komisijos nariai. 
9.2.8.   Vertinimo   komisijos   sekretorė:   Snieguolė   Surblienė   -  konkurso   Organizatoriaus 

paskirtas asmuo, dalyvaujantis komisijos posėdyje be balso teisės. 
9.3. Vertinimo komisijos posėdžio eiga: 

9.3.1. Vertinimo  komisijos posėdis yra uždaras, t.  y., jame dalyvauja Vertinimo komisijos 
nariai ir sekretorius (be balso teisės). 

9.3.2. Vertinimo komisijos posėdžio vieta - Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyriaus, 
Vilniaus g. 22, LT-42248, Kaunas, patalpose. 

9.3.3. Vertinimo komisija nustato, ar Konkursui pateikti Projektai gali būti pripažinti tinkamais 
ir, remdamasi Dalyviams pateiktais vertinimo kriterijais, įvertina Projektus bei paskelbia Konkurso 
nugalėtojus. 

9.3.4. Projektų priėmimas: Vertinimo komisija priima visus konkursui pateiktus Projektus, 
atitinkančius   Konkurso   Sąlygų   reikalavimus   ir   sprendžia   dėl   Projektų,   neatitinkančių   Sąlygų 
reikalavimų, diskvalifikavimo. Savo sprendimo motyvus dėl Projektų diskvalifikavimo Komisija išdėsto 
raštu.      

9.3.5. Projektai vertinami pagal Konkurso Sąlygose nurodytus kriterijus. 
9.3.6. Sudaromas Projektų sąrašas, pradedant Projektu, surinkusiu didžiausią balų skaičių. 

Balams pasiskirsčius po lygiai, aukštesnė vieta skiriama tam Projektui, kurį Vertinimo komisijos 
pirmininkas įvertino didesniu balų skaičiumi. Vertinimo komisija sudarytą sąrašą patvirtina balsavimu. 

9.3.7.  Atlygių  skyrimas:  remdamasi  sudarytu Projektų  sąrašu,  Vertinimo  komisija  paskiria 
atlygius, neįvardindama Projektų autorių. Pirmoji vieta skiriama Projektui, kuris geriausiai atitinka 
konkurso  vertinimo  kriterijus  ir  surinko  didžiausią  balų skaičių.  Visų  konkursui  pateiktų  Projektų 
autorių anonimiškumas išsaugomas iki sprendimo dėl konkurso nugalėtojo paskelbimo momento. 
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9.3.8. Vertinimo komisijos posėdžio protokolas: apie Vertinimo komisijos posėdžio eigą 
surašomas protokolas, kuris, esant būtinybei, įgalina atsekti vertinimo procedūros eigą. Protokole 
nurodomos  priežastys,  dėl  kurių  Projektas  nebuvo  priimtas,  pateikti  Vertinimo  komisijos  narių 
Projektų įvertinimai balais. Protokolą pasirašo visi Vertinimo komisijos nariai prieš atplėšiant vokus su 
devizo šifrais, nenustačius autorių pavardžių ir atlyginamų Projektų autorių tapatybės. Apie laiškų su 
devizo šifrais atplėšimą ir autorių tapatybės nustatymą surašomas protokolas  Nr. 2, kaip priedas prie 
pagrindinio protokolo. Jį pasirašo Vertinimo komisijos pirmininkas. 

9.3.9.   Rezultatų   paskelbimas:   Konkurso   sekretorius   nedelsdamas   praneša   Dalyviams 
rezultatus, išsiųsdamas jiems Vertinimo komisijos posėdžio išvadas (protokolo išrašą). 

 
10. GINČŲ NAGRINĖJIMAS 

 
10.1. Konkurso Dalyvis, kuris mano, kad konkurso Organizatorius nesilaikė Konkurso Sąlygų 

reikalavimų ir dėl to jo pateiktas Konkurso Projektas buvo nepagrįstai diskvalifikuotas ar neteisingai 
įvertintas, per 5 darbo dienas nuo laimėtojų išrinkimo ir Konkurso ataskaitos gavimo dienos gali 
pateikti motyvuotą pretenziją LAS Kauno skyriaus pirmininkui, kuris nagrinėjimui ją perduoda 
Pretenzijų nagrinėjimo komisijai. 

10.2. Pretenzijų nagrinėjimo komisija: 
 

Eil. nr. Vardas, pavardė Profesija, pareigos 
1. Edvinas Mamedovas Užsakovo atstovas, UAB „Optina“ direktorius 
2. Nerijus Stanionis Architektas, Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyriaus 

pirmininkas 
3. Nerijus Valatkevičius Kauno m. savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus 

vedėjas, vyriausiasis miesto architektas 
4. Rymantė Gudienė Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos specialistė 

5.  LAR atstovas  

 
10.3. Pretenzija išnagrinėjama ir atsakymas ją pateikusiam Konkurso Dalyviui išsiunčiamas per 5 

darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos. 

 
11. ATLYGIS 

 
11.1. Visiems kviestiniams Konkurso Dalyviams, laiku ir tinkamai pateikusiems tinkamos apimties 

(pagal 7., 14., 15. skyrių reikalavimus) konkursinius darbus, sumokama 5000 (penkių tūkstančių) eurų 
suma. 

11.2. Dėl teisės ruošti techninį projektą Užsakovas derasi su konkurso nugalėtoju. Dėl objektyvių 
priežasčių nepavykus deryboms su nugalėtoju, eiliškumo principu turi būti deramasi atitinkamai su II 
ir III vietos laimėtojais. Derybų nesutarimo priežastimi negali būti per didelė kaina, jei ji neviršija 
Aplinkos ministerijos patvirtintų „Statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų. 
 
12. AUTORIŲ TEISĖS 

 
12.1 Užsakovas ir/ar Organizatorius turi teisę, pasibaigus Konkursui, Konkursui pateiktų darbų 

(Projektų) fizinę medžiagą (pasiūlymus) saugoti, archyvuoti, rodyti, eksponuoti ir skelbti, tačiau visais 
tokiais atvejais Užsakovas ir/ar Organizatorius privalo paskelbti pasiūlymų autorių vardus. 

12.2 Jeigu Dalyvis publikuoja savo sukurtą ir Konkursui pateiktą Projektą prieš Konkurso rezultatų 
paskelbimą (ir iš publikacijos aiški darbo autoriaus tapatybė), tai bus laikoma anonimiškumo 
reikalavimo pažeidimu ir dalyvis bei jo Projektas bus šalinami iš konkurso ir negaus Dalyvio honoraro, 
numatyto Sąlygose. 
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12.3 Dalyviai yra asmeniškai atsakingi už tai, kad jų pateiktas Projektas nepažeistų bet kokių 
trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių ir įsipareigoja apsaugoti Užsakovą ir Organizatorių nuo 
bet kokių dėl to galinčių atsirasti trečiųjų asmenų pretenzijų. 

12.4 Gauti Dalyvių pasiūlymai, spausdintinė medžiaga ir vizualizacijos, kurie pateikti Užsakovui 
fizine forma, tampa Užsakovo nuosavybe. 

12.5 Konkursui pateiktų Projektų autoriai lieka savo architektūrinių projektų autorinių teisių 
turėtojais. 
12.6 Užsakovas gali naudoti laimėtojų Projektus ir jų architektūrinius sprendinius tik tuo atveju, jei su 
architektūrinio projekto autoriumi (-iais) bus sudaroma projektavimo paslaugų pirkimo-pardavimo 
sutartis. Jokie architektūriniai sprendiniai, nesvarbu ar jie būtų Dalyvio laimėtojo, ar ne, negali būti 
naudojami  tolesniame  Užsakovo  organizuojamame  projektavime,  jei  negautas  rašytinis 
architektūrinio projekto autoriaus (-ių) sutikimas. 

 
13. BENDRA PROJEKTUOJAMOS TERITORIJOS APŽVALGA 

 
13.1. Projektuojamos teritorijos vieta 
Kauno miestas, Centro seniūnija, Senamiestis. 

 
Pav. 13.1.A-C. Projektuojamos teritorijos vieta Kauno mieste (ištraukos iš www.bing.com/maps) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.1.A. 

 

 

http://www.bing.com/maps
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13.1.B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.1.C. 

 
13.2. Projektuojamos teritorijos (toliau – Teritorijos) sudedamosios dalys 
Projektuojamą Teritoriją sudaro: 

- žemės sklypas adresu Gimnazijos g. 2, Kaunas* (plotas 0,1470 ha), su jame esančiais 
rekonstruojamais statiniais – viešbučių paskirties pastatu** ir požeminės automobilių saugyklos 
pastatu (pav. 13.2.B. žymimas nr. 1); 

- su žemės sklypu adresu Gimnazijos g. 2 besiribojanti valstybinė žemė (apytikslis plotas 
0,0690 ha) rytų pusėje nuo sklypo (pav. 13.2.B. žymima nr. 2). 

Pastabos: 
* - ankstesnis sklypo adresas: Gimnazijos g. 2 / Šv. Gertrūdos g. 17, Kaunas. 
** - ankstesnė pastatų numeracija: Gimnazijos g. 2 – 4 (šiuo metu pastatai sujungti į vieną 

pastatą). 

 
Pav. 13.2.A-B. Projektuojamos teritorijos sudėtis (ištraukos iš  www.regia.lt): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13.2.A. 

http://www.regia.lt/
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13.2.B. 
Sutartinis žymėjimas: 1 - žemės sklypas Gimnazijos g. 2, Kaunas; 2 - su žemės sklypu Gimnazijos g. 

2 besiribojanti valstybinė žemė. 

 
13.3. Projektuojamos Teritorijos urbanistinės aplinkos apibūdinimas 
Teritorija  yra  Kauno  Senamiesčio  šiaurinės  rytų  dalyje,  Šv.  Gertrūdos  ir  Gimnazijos  gatvių 

sankryžos pietryčių kampe, Kauno Senamiesčio 36-ojo kvartalo šiaurės vakarų kampe. Šiaurinėje 
pusėje nuo Teritorijos, už Šv. Gertrūdos gatvės, prasideda Žaliakalnio šlaitas, kuriame 150 – 300 m 
atstumu   nuo   teritorijos   išsidėstę   Kauno   seserų   benediktinių   vienuolynas,   Vytauto   Didžiojo 
universiteto Katalikų Teologijos universitetas, Kauno Kolegijos Menų ir Ugdymo fakultetas. Pietų 
pusėje su Teritorija ribojasi Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros ir Prezidentūros sodelio 
sklypas, piečiau už jo – pagrindinė Senamiesčio gatvė – Vilniaus gatvė. Pietryčių pusėje tęsiasi 36-asis 
senamiesčio kvartalas, už jo rytų pusėje 200 m atstumu prasideda pagrindinė Kauno pėsčiųjų gatvė – 
Laisvės  alėja.  Vakarų  pusėje,  už  Gimnazijos  gatvės,  yra  Steigiamojo  Seimo  aikštė,  už  jos  tęsiasi 
istoriškai seniausia Kauno Senamiesčio dalis. 

 
Pav. 13.3.A. Kauno Senamiesčio (u. k. 20171, buvęs k. U15) vertybės teritorijos ir apsaugos zonos 

ribų planas (www.kvr.kpd.lt) 

http://www.kvr.kpd.lt/
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Gimnazijos gatvės pietinės atkarpos (nuo Vilniaus g. iki Šv. Gertrūdos g.) rytinėje išklotinėje kitų 
pastatų, išskyrus pastatą Gimnazijos g. 2, nėra. Šios atkarpos pietinėje išklotinėje yra Dominikonų 
vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčia ir Kauno Maironio universtitetinės gimnazijos (buv. 
Steigiamojo Seimo rūmų) pastatas. Gimnazijos gatvės šiaurinės atkarpos (nuo Šv. Gertrūdos g. iki A. 
Mackevičiaus g.) rytinės ir pietinės išklotinių užstatymas retas, prasidedantis aukščiau Žaliakalnio 
šlaite. Pietinėje pusėje Gimnazijos gatvę pratęsiančios Birštono gatvės užstatymas sudarkytas 
perimetrinis, 1 – 3 aukštų su mansardomis. 

Šv. Gertrūdos gatvės užstatymas fragmentiškai perimetrinis. Šiaurinės išklotinės pastatų 
aukštingumas 1 – 4 aukštai, pietinės 3 – 5 aukštai. 

Šv.  Gertrūdos  ir  Gimnazijos  gatvių  sankryžos  zonoje  kitų  pastatų  be  Gimnazijos  g.  2  nėra. 
Sankryžos šiaurės rytų ir šiaurės vakarų kampuose įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, 
pietvakarių kampe – Steigiamojo Seimo aikštė. 

2017 m. Kauno  miesto savivaldybės administracijos užsakymu paruošta ruošią šios teritorijos 
plėtros studija  – „Steigiamojo  Seimo  aikštės  ir gretimų  teritorijų urbanistinio  vystymo  galimybių 
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studija“ (pridedama kaip Konkurso Sąlygų priedas). Šiuo metu yra pradėtas rengti visos aukščiau 
nurodytos teritorijos detalusis planas. 

 
13.4. Projektuojamos Teritorijos esamos padėties apibūdinimas 
Žemės sklypas adresu Gimnazijos g. 2, Kaunas, užstatytas 2 nebaigtais statyti pastatais – viešbučių 

paskirties pastatu ir požeminio parkingo pastatu. Įvažiavimas į sklypą suformuotas iš vakarų pusės 
(Gimnazijos gatvės). 

Viešbučių  paskirties  pastato  bendras  plotas  -  2067,28  m2,  aukštų  skaičius  –  2  ir  mansarda. 
Pastatas nebaigtas rekonstruoti, nusidėvėjimo procentas – 70 %. Pastato stogai dvišlaičiai. Pastato 
planas U formos, šoniniai korpusai yra pietų ir šiaurės pusėje. Pastato šiaurinis ir vakarinis korpusai 
šiaurės vakarų kampe formuoja perimetrinį Šv. Gertrūdos ir Gimnazijos gatvių sankryžos užstatymą. 
Pastato vakariniame korpuse yra arka, per kurią suformuotas įvažiavimas į sklypą (į požeminio 
parkingo pastatą). 

Požeminio parkingo pastato bendras plotas – 336,69 m2, aukštų skaičius – 1 požeminis aukštas. 
Pastatas nebaigtas statyti. Kartu su viešbučių paskirties pastatu požeminio parkingo pastatas 
suformuoja stačiakampį užstatymą, užimantį beveik visą sklypo plotą. 

Su žemės sklypu adresu Gimnazijos g. 2 besiribojanti valstybinė žemė rytų pusėje nuo sklypo 
padengta betono trinkelių danga, joje įrengti pravažiavimai į Istorinės Lietuvos Respublikos 
Prezidentūros bei kitus kvartalo sklypus ir automobilių stovėjimo aikštelė. Įvažiavimas į valstybinę 
žemę suformuotas iš šiaurinės pusės (Šv. Gertrūdos gatvės). 

Teritorijos  paviršius  sąlyginai  lygus,  su  nedideliu  nuolydžiu  pietų  kryptimi.  Teritorijoje  nėra 
želdinių ir vejos. 

Pastatai artimojoje aplinkoje geriausiai matomi nuo Šv. Gertrūdos ir Gimnazijos gatvių sankryžos, 
Steigiamojo Seimo aikštės, Šv. Gertrūdos gatvės vakarinės atkarpos, Gimnazijos gatvės šiaurinės 
atkarpos (Žaliakalnio šlaito). Pastatas/-ai taip pat matomas nuo Šv. Gertrūdos gatvės rytinės atkarpos, 
Gimnazijos gatvės pietinės atkarpos, fragmentiškai atsiveria iš kai kurių A. Mackevičiaus gatvės taškų. 
Pastatai ir su žemės sklypu adresu Gimnazijos g. 2 besiribojanti valstybinė žemė rytų pusėje nuo 
sklypo daro reikšmingą funkcinę ir vizualinę įtaką Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros ir 
Prezidentūros sodelio teritorijai, taip pat Senamiesčio 36-ojo kvartalo vidinei struktūrai. 

 
13.5. Kauno miesto Bendrojo plano sprendiniai projektuojamai Teritorijai 
Pagal Kauno miesto Bendrojo plano sprendinius projektuojama Teritorija patenka į Miesto centro 

teritorijas. 

 
Pav.  13.5.A.  Aktuali  Kauno  miesto  Bendrojo  plano  pagrindinio  brėžinio  reglamentų  lentelės 

ištrauka 
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Pav.  13.5.B.  Aktuali  Kauno  miesto  Bendrojo  plano  pagrindinio  brėžinio  sutartinių  žymėjimų 
ištrauka 

 

 
 

Pav. 13.5.C-D. Aktualios Kauno miesto Bendrojo plano pagrindinio brėžinio ištraukos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.5.C. 
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13.5.D. 

 
13.6.    Kultūros    paveldo    departamento    Nekilnojamųjų    vertybių    registro    duomenys 

projektuojamai Teritorijai 
Pagal Kultūros paveldo departamento Nekilnojamųjų vertybių registro duomenis projektuojama 

Teritorija patenka į Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijas, o pastatas adresu Gimnazijos g. 2 
įtrauktas į Kultūros vertybių registrą, yra suformuotas pastato vertingųjų savybių sąrašas. Vertingųjų 
savybių pobūdis – architektūrinis, istorinis ir urbanistinis. Vertingųjų savybių sąrašas pridedamas kaip 
Konkurso Sąlygų priedas. 

 
Pav. 13.6.A-C. Kultūros paveldo departamento Nekilnojamųjų vertybių registro duomenys 

projektuojamai Teritorijai (www.kvr.kpd.lt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.6.A. 

http://www.kvr.kpd.lt/
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13.6.B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13.6.C. 

 
Pagal Kauno Senamiesčio kvartalų sklypų ribų suvestinį planą su žemės sklypu adresu Gimnazijos 

g. 2 besiribojanti valstybinė žemė rytų pusėje nuo sklypo pagal istorines posesijas formuotina kaip 
atskiras sklypas. 

Pagal Kauno miesto Senamiesčio apsaugos reglamento brėžinį „Urbanistinės terpės fizinė būklė: 
urbanistinės dykros“ sklypo Gimnazijos g. 2 rytinė dalis ir su žemės sklypu adresu Gimnazijos g. 2 
besiribojanti  valstybinė  žemė  rytų  pusėje  nuo  sklypo  klasifikuojamos  kaip  sovietmečiu 
susiformavusios urbanistinės dykros, o pagal Kauno Senamiesčio (20171, U15) apibrėžtų ribų 
teritorijos ribų plano projektą patenka į vietovei reikšmingo buvusio užstatymo vietas. 

 
Pav. 13.6.D. Kauno Senamiesčio kvartalų sklypų ribų suvestinis planas (www.kvr.kpd.lt) 

http://www.kvr.kpd.lt/
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Pav. 13.6.E. Kauno miesto Senamiesčio apsaugos reglamento brėžinys „Urbanistinės terpės fizinė 
būklė: urbanistinės dykros“ (www.kvr.kpd.lt) 

 

 

http://www.kvr.kpd.lt/
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Pav.  13.6.F.  Kauno  Senamiesčio  (20171,  U15)  apibrėžtų  ribų  teritorijos  ribų  plano  projektas 
(www.kvr.kpd.lt) 

 

 
 

13.7. Detaliojo plano sprendiniai sklypui adresu Gimnazijos g. 2, Kaunas 
Sklypui adresu Gimnazijos g. 2, Kaunas, 2018 m. yra parengtas ir patvirtintas detalusis planas. Juo 

nustatyti šie privalomieji sklypo rodikliai, kuriais privaloma vadovautis Konkurso Projekte: 
- teritorijos naudojimo tipas: paslaugų teritorijos (PA) 
- žemės sklypo naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos (K) 
- leistinas pastatų aukštis: 14 m 
- leistinas sklypo užstatymo tankis: 0,88 
- leistinas sklypo užstatymo intensyvumas: 3 
- užstatymo tipas: perimetrinis centro (pr_c) 
- priklausomųjų želdynų ir želdinių: - 
Detaliojo plano aiškinamasis raštas ir grafinė dalis pridedami kaip Konkurso Sąlygų priedai, jais 

vadovautis būtina. 

 
13.8. Trumpa istorinė pastato Gimnazijos g. 2 apžvalga 
1843 metais Kaunui tapus naujos gubernijos centru, parengtas ir 1847 metais patvirtintas miesto 

vystymo  projektinis  planas,  padėjęs  pagrindus  Kauno  Naujamiesčio  urbanistinei  raidai. Radikaliai 
pertvarkyti senąją miesto dalį (Senamiestį) buvo nerealu, todėl miesto statybos komitetas apsiribojo 
keleto šalutinių gatvių reguliavimu, perplanavus dalį Senamiesčio į pietryčius nuo buvusio 
Domininkonų  vienuolyno.  Pagal  miesto  vystymo  planą  šalia  Domininkonų  bažnyčios  ir  Naujojo 
turgaus (dabar Steigiamojo Seimo aikštė) nutiesta Gostinaja (dabar Gimnazijos) gatvė, padalinusi 
senąjį kvartalą tarp dabartinių J. Jablonskio, Šv. Gertrūdos ir Vilniaus gatvių į du mažesnius. Buvusi 
Smetanskaja gatvė ištiesinta ir pervadinta į Vilkomirskaja (dabar Šv. Gertrūdos). 

 
Pav. 13.8.A. Kauno Senamiesčio istorinio apstatymo kartograma (www.kvr.kpd.lt) 

http://www.kvr.kpd.lt/
http://www.kvr.kpd.lt/
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Apie 1847 – 1850 metais projektuojamame sklype tuometinių Gostinaja ir Vilkomirskaja gatvių 
sankryžoje prie gatvių pastatyti 3 mūriniai namai, dengti čerpių stogais. Dar mediniai 2 ar 3 namai 
buvo pastatyti prie šiaurinės, rytinės ir pietinės sklypo ribų. 

1858 metais gautas leidimas mūrinį 2 aukštų pastatą pietvakarinėje sklypo dalyje sujungti su 
dviem mūriniais 1 aukšto fligeliais sklypo vakarų ir šiaurės vakarų dalyse, ir ant jų užstatyti antrą 
aukštą. Po šios rekonstrukcijos namas įgijo ankstyvajam istorizmui būdingą pusiau uždarą U formos 
planą. Namo siluete iškilo trikampiai frontonai virš buvusių fligelių, stovėjusių galais į Gostinaja gatvę. 
Pirmame aukšte buvo įrengtos krautuvės, antrąjį aukštą nuomavo įvairios įstaigos. Iki 1862 metų čia 
dirbo Kauno gubernijos statybos ir kelių komisija. 

Iki I-ojo pasaulinio karo sklype vyko įvairios transformacijos – buvo nugriauti mediniai pastatai 
prie šiaurinės ir pietinės sklypo ribų, jų vietoje pastatyti du mūriniai priestatai iki rytinės sklypo ribos, 
buvo perstatomi mediniai pastatai prie rytinės sklypo ribos. 

I-ojo  pasaulinio  karo  metu vokiečiams  nusiaubus  pastatus, 1919 metais atliktas  jų  remontas, 
krautuvės vėl išnuomotos. Iki 1925 metų pastatuose atlikta dar keletas smulkių kapitalinių remontų. 

Kadangi, Kaunui tapus laikinąja Lietuvos sostine, ypatingą vertę įgijo pastatų aplinka (buvusioje 
Gubernatūroje įrengta Prezidentūra, buvusi Gubernijos gimnazija tapo Steigiamojo Seimo ir vėlesnių 
Valstybės seimų būstine, tebeveikė tuo metu centrinis miesto turgus), pastatai ir toliau buvo aktyviai 
eksploatuojami  ir tvarkomi. Juose  buvo  įsikūrę  gyvenamieji butai,  krautuvės,  kontoros, 
užvažiuojamieji namai, viešbutis. Nuo 1935 metų namuose įrengta kanalizacija, vandentiekis, pastatai 
apšildyti krosnimis. 

1937  metais  didžiąją  žemės  su  pastatais  dalį  (31/35  turto  dalį)  nusipirko  Lietuvos  kultūros 
veikėjas, kolekcionierius Mykolas Žilinskas. Tiesa, šiuose namuose jis negyveno, todėl didesnės 
istorinės vertės pastatas neturi. 

1940 metais žemė ir pastatai nacionalizuoti. 1969 metais testamentu M. Žilinskas (tuo metu 
gyvenęs Vakarų Berlyne) žemės sklypą su pastatais užrašė Lietuvos rašytojų sąjungai. 1984 metais 
Vykdomasis  komitetas  testamentą  patvirtino,  tačiau  Lietuvos  rašytojų  sąjungai  pastatai  niekada 
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nepriklausė. SSSR okupacijos metu nugriauti mūriniai priestatai prie šiaurinės ir pietinės sklypo ribų, 
taip pat medinis namas bei sandėlis, stovėję prie rytinės sklypo ribos. 

Išlikęs pastatas (anksčiau – pastatai) pasižymi XIX a. viduriui (ankstyvajam istorizmui) būdingais 
bruožais. Jo stogai statesni negu amžiaus pabaigos pastatų. Fasadus skaido tarpaukščių braukos ir 
karnizai. Antrojo aukšto langai pusapskirčių arkų formos, paryškinti apvadais ir tiesiniais sandrikais, 
pietiniame fligelyje – ir piliastrais. Tarp pastato korpusų – lėkšta segmentinė įvažiavimo arka, po 
dviem fligeliais yra skliautuoti rūsiai. 

 
14. KONKURSO UŽDUOTIS 

 
14.1. Istorinė informacija liudija, kad pastatai Gimnazijos g. 2 nuo pat jų statybos pradžios buvo 

daugiafunkciniai ir funkciškai universalūs, t. y. nuolat turėjo keletą funkcijų, ir funkcijos nuolat kito 
pagal socialinį/ekonominį poreikį. Tą sąlygojo reikšminga, aktyvi ir nuolat besivystanti pastato 
socialinė/urbanistinė aplinka. 

Projektuojamos Teritorijos užstatymo raidos medžiaga rodo, kad sklypui Gimnazijos g. 2 istoriškai 
būdingas perimetrinis visų kraštinių užstatymas, sunykęs tik SSSR okupacijos laikotarpiu. Todėl sklypo 
Gimnazijos g. 2 rytinė dalis ir su juo besiribojanti valstybinė žemė rytų pusėje Kauno miesto 
Senamiesčio apsaugos reglamento brėžinyje „Urbanistinės terpės fizinė būklė: urbanistinės dykros“ 
nurodoma kaip „sovietmečiu atsiradusi urbanistinė dykra“. Iš to seka, kad perimetrinio užstatymo 
atkūrimas sklype Gimnazijos g. 2 istoriškai ir funkciškai pagrįstas. 

Tuo  tarpu  tarpukario  grafinėje  dokumentacijoje  su  sklypu  besiribojanti  valstybinė  žemė  rytų 
pusėje jau nurodoma kaip „Prezidento rūmų kiemas“. Ši žemė ir šiuo metu atlieka svarbią 
komunikacinę  funkciją  –  tarnauja  kaip pagrindinis  pravažiavimas  į  Istorinės  Lietuvos  Respublikos 
Prezidentūros  ir  Prezidentūros  sodelio  sklypą  bei  į  Senamiesčio  36-ojo  kvartalo  kiemus  (kiti 
įvažiavimai – per arkas). Todėl jos užstatymas pastatais, iš esmės nekeičiant kvartalo urbanistinės 
struktūros, sunkiai įmanomas. Tačiau šiai zonai, kaip reikšmingo istorinio objekto prieigai, stinga 
vizualinio ir funkcinio reprezentatyvumo. Įvertinant miesto iniciatyvą numatyti Steigiamojo Seimo 
aikštės ir Šv. Gertrūdos gatvės šiaurinės pusės (Šv. Gertrūdos ir Gimnazijos gatvių sankryžos zonoje) 
plėtros gaires, yra galimybė numatyti automobilių parkavimo iškėlimo/sumažinimo projektuojamos 
Teritorijos dalyje (t. y. su sklypu Gimnazijos g. 2 besiribojančioje valstybinėje žemėje rytų pusėje) 
scenarijų. 

14.2. Konkurso užduotis formuluojama sekančiai: 
14.2.1. Atsižvelgti į 14.1. punkte išdėstytus apibendrinimus. 
14.2.2. Išlaikyti pastato daugiafunkciškumą ir funkcinį universalumą, atsižvelgiant į taikytinu 

detaliuoju planu nustatytą žemės sklypo naudojimo būdą ir jame galimus projektuoti statinius: 
- pasiūlyti ir suprojektuoti pastato funkcijas, derinant viešbučių ir/ar administracinės ir/ar 

paslaugų  patalpų  paskirtis  atskirose  pastato   dalyse;  užtikrinti  ir  autorių  nuožiūra  pasirinktu 
būdu pademonstruoti pastato komercinės paskirties funkcinį universalumą, parenkant pastatui kelias 
arba  vieną pagrindinę  (dominuojančią)  funkciją iš viešbučių  ir/ar  administracinės  ir/ar  paslaugų 
patalpų paskirties funkcijų atskirose pastato dalyse; 

- ypatingai svarbus pastato 1 aukšto architektūrinis sprendimas ir funkcinė schema, siekiant 
pagerinti šios miesto teritorijos gyvybingumą ir įvaizdį; 

- pasiūlyti su viena pagrindine ar keliomis komercinėmis pastato funkcijomis derančias arba 
ją/jas  papildančias  visuomenines/komercines/paslaugų  funkcijas  pastato  rūsio  aukšte  (patalpose, 
kuriose nenumatomos būtinosios techninės funkcijos ir automobilių parkavimas). 

14.2.3.  Vadovautis  sklypo  adresu Gimnazijos  g.  2 detaliojo  plano  rodikliais ir  galimomis 
funkcijomis (atsižvelgiant į komercinių objektų teritorijose galimas pastatų paskirtis), siekiant juos 
efektyviai išnaudoti. 

14.2.4. Sukurti drąsią, originalią, šiuolaikišką pastato architektūrą, kurią būtų realu ir 
racionalu suprojektuoti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius statybą bei nekilnojamojo paveldo 
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vertybių apsaugą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisinius bei norminius projektavimo aktus, 
gauti statybą leidžiančius dokumentus ir įgyvendinti ją statyboje. 

14.2.5. Pasiūlyti su žemės sklypu adresu Gimnazijos g. 2 besiribojančios valstybinės žemės 
rytų pusėje nuo sklypo humanizavimo ir vizualinio bei funkcinio reprezentatyvumo sugrąžinimo įdėją, 
išlaikant šios zonos komunikacines funkcijas su Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros ir 
Prezidentūros sodelio teritorija bei Senamiesčio 36-ojo kvartalo kiemų funkcine infrastruktūra, 
įjungiant ją į miesto rekreacinių zonų, pėsčiųjų infrastruktūros audinį, ir sukuriant naują kokybišką 
urbanistinę jungtį tarp projektuojamo Pastato ir Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros ir 
Prezidentūros sodelio architektūrinio komplekso. 

 
15. KONKURSO PROJEKTO SUDĖTIS 

 
15.1.  Situacijos planas, apimantis  Šv.  Gertrūdos ir  Gimnazijos  g.  sankryžą, Steigiamojo  Seimo 

aikštę, Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros ir Prezidentūros sodelio teritoriją, Gimnazijos 
gatvės šiaurinę atkarpą, M 1:1000. 

15.2. Projektuojamos Teritorijos planas su artimąja aplinka, pateikiant Teritorijos gerbūvio 
sprendimus, pėsčiųjų ir automobilių patekimo į Teritoriją ir judėjimo joje/per ją, pėsčiųjų patekimo į 
pastatą/-us, automobilių parkavimo schemas ir t. t., M 1:500. 

15.3. Su žemės sklypu adresu Gimnazijos g. 2 besiribojančios valstybinės žemės rytų pusėje nuo 
sklypo architektūriniai – funkciniai sprendimai (planas M 1:100 arba 1:200 ir, esant poreikiui, bet 
kokia papildoma grafinė informacija autorių nuožiūra, priklausimai nuo pasirinktų architektūrinių – 
funkcinių sprendimų). 

15.4. Pastato/-ų visų aukštų planai, atsižvelgiant į punkto 14.2.1. reikalavimus, M 1:100 
(svarbiausi), 1:200. 

15.5. Pastato/-ų charakteringi pjūviai, M 1:100 (svarbiausi), 1:200. 
15.6. Pastato/-ų fasadai, M 1:100 (svarbiausi), 1:200. 
15.7. Gimnazijos gatvės rytinės išklotinės fragmentas su projektuojamu pastatu, M 1:200. 
15.8. Šv. Gertrūdos gatvės pietinės išklotinės fragmentas su projektuojama Teritorija, M 1:200. 
15.9. Kvartalo vizualizacijos: 

- 4 privalomosios 3D vizualizacijos, įkeltos į Prieduose pateikiamas fotofiksacijas; 
-  neribotas  kiekis  papildomų  3D  vizualizacijų  (perspektyvos  taškai  –  nuo  gatvės  lygio  iki 

paukščio skrydžio). 
3D vizualizacijos turi atspindindėti pastatų charakterį ir medžiagiškumą. 
15.10. Bet kokia autoriaus nuožiūra pasirinkta papildoma sprendimus patikslinanti, paaiškinanti 

ir/arba papildanti grafinė/tekstinė informacija, 
15.11. Aiškinamasis raštas su Projekto idėjos bei sprendinių paaiškinimu ir Teritorijos, sklypo bei 

statinio rodikliais (tekstas ne ilgesnis negu 8 A4 formato lapų). 

 
16. PRIEDAI 

 
16.1. Istorinė apybraiža „Vulfo Bregovskio – Mykolo Žilinsko namai, Kaunas, Gimnazijos g. 2 – 4 / 

Šv. Gertrūdos g. 17“ / Danutė Rūkienė, 2004 m. / 
16.2. Projektas „Gyvenamųjų namų Gimnazijos g. 2; 4 / Gertrūdos g. 17, Kaune, pritaikant 

viešbučiui I – II aukšte dalinė restauracija“ / Liuda Perevičienė, 2007 m. / 
16.3. Istoriniai tyrimai „Pastato Kaune, Gimnazijos 2 - 4 / Gertrūdos 17 istoriniai tyrimai“ / 

Raimonda Rickevičienė, 2012 m. / 
16.4. Projektiniai pasiūlymai „Valstybės saugomos vietovės istorinės miesto dalies vad. 

Senamiesčiu (u. k. 20171) sudėtinio elemento gyv. pastatų, adresu Gimnazijos g. 2 ir 4 Kaune dalies 
pirmo aukšto ir rūsio patalpų tvarkybos darbų projektas (remontas, restauracija, pritaikymas); 
Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektiniai pasiūlymai“ / MB „Archbankas“, 2012 m. / 
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16.5. Projektas „Valstybės saugomos vietovės istorinės miesto dalies vad. Senamiesčiu (unikalus 
kodas Kultūros vertybių registre 20171) vertingosios savybės Gubernijos laikmečio gyvenamų 
pastatų, adresu Gimnazijos g. 2 ir 4, Kaune, fasadų tvarkybos darbų projektas (tyrimai, remontas, 
restauravimas)“ / MB „Archcentras“, 2015 m. / 

16.6. „Steigiamojo Seimo aikštės ir gretimų teritorijų urbanistinio vystymo galimybių studija“ / MB 
„MMAP“, MASH Studio VOF, 2017 m. / 

16.7. Pastato vertingųjų savybių sąrašas / 2017 m. / 
16.8. Žemės sklypo ribų planas / 2015 m. / 
16.9. Toponuotrauka / 2020 m. / 
16.10. NTR duomenų bazės išrašas (pastatas) / 2022 m. / 
16.11. NTR duomenų bazės išrašas (požeminis parkingas) / 2022 m. / 
16.12. Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla (pastatas) / 2022 m. / 
16.13. Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla (požeminis parkingas) / 2022 m. / 
16.14. Sklypo Detalusis planas (aiškinamasis raštas ir grafinė dalis) / 2018 m. / 
16.15. Privalomųjų 3D vizualizacijų fotofiksacijose schema 
16.16. Esamos situacijos fotofiksacijos / 2022 m. / 
16.17. 5 fotofiksacijos privalomųjų 3D vizualizacijų įkomponavimui / 2022 m. / 
16.18. dwg brėžiniai 


