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Pratarmė 

Įgijęs 2022 metų Europos kultūros sostinės statusą, Kaunas uţsitikrino pripaţinimą, kuris leis 

suklestėti miesto kūrybinei energijai ir kels jo įvaizdį pasaulyje. Ši sėkmė atspindi nuolatinį Kauno progresą 

kuriant naują jo, kaip vieno iš pagrindinių mokslo ir kultūros centrų Baltijos šalyse, tapatybę. 

Miestas turintis dvylika universitetų ir kolegijų ir besiruošiantis būti įtrauktas į , UNESCO kultūros 

paveldo sąrašą kaip modernistinės architektūros miestas, Kaunas gali derinti novatorišką verslo kultūrą ir 

ţiniomis grįstą ekonomiką su dideliu turizmo potencialu: mūsų miestą kasmet aplanko daugiau nei 200 

tūkst. svečių. 

Siekdami uţtikrinti, kad fizinė aplinka atitiktų mūsų ambicijas ir vertindami paveldą, mes į miestą 

ţvelgiame iš XXI amţiaus pozicijų. Neseniai vykęs „Mokslo salos“ projekto konkursas sulaukė dėmesio iš 

įvairių kultūrų ir patirties architektų – konkurso dalyvių sulaukėme net iš 44 šalių. Mus sujaudino ir įkvėpė 

tarptautinės architektų bendruomenės atsakas. 

Naujasis projektas – tarptautinis Kauno M. K. Čiurlionio koncertų centro projekto konkursas, yra 

dar vienas naujas iššūkis: apie 30 milijonų eurų vertės visuomeninės paskirties pastate dieną bus rengiami 

susirinkimai, konferencijos ir kongresai, o vakare vyks koncertai ir visuomeniniai renginiai. 

Kaunas garsus savo muzikos festivaliais, tačiau, kaip ir visa Lietuva, neturi aukštos kokybės 

koncertų salės su tokia akustika, kokios šiandien tikisi geriausi simfoniniai orkestrai ir dţiazo grupės. 

Kaune trūksta erdvės dideliems visuomeniniams renginiams, o kartu ir vietos, kur verslo ir akademinė 

visuomenė galėtų susitikti ne verslo ir ne akademinėje aplinkoje, pvz., tarptautiniams kongresams, 

konferencijoms, parodoms ir simpoziumams. 

Turint galvoje, kad miesto ekonomika nuo pramonės krypsta kultūros link ir vis labiau 

vertinamas miesto tvarumas, projektas atveria plačias galimybes. Mes norime, kad šis naujasis centras 

padėtų atkurti miesto santykį su upe ir perkelti Kauno traukos centrą arčiau Nemuno ir atgaivintų centrinę 

teritoriją. 

Būtina, kad naujasis koncertų centras, uţimantis svarbią strateginę vietą netoli miesto širdies, 

taptų katalizatoriumi, regeneruojančiu kairįjį Nemuno krantą ir integruojančiu kaimyninius rajonus. Naujasis 

pastatas iškils visuomenei atviro parko apsuptyje, taip parodant, kad ši vieta skirta visiems. 

Per pastarąjį dešimtmetį Kaunas puoselėjo talentus ir išvystė daugybę iniciatyvų. Bet dabar jis 

turi paversti šiuos įvairius pasiekimus visuomenės jėga, pasitelkdamas vaizduojamuosius menus 

bendruomenei suvienyti. Tai yra stipri varomoji jėga rengiant daugiametę 2022 m. Europos kultūros 

sostinės programą ir, nors naujasis koncertų centras yra numatytas ir kitiems ateities renginiams, mes 

pasiryţę jį uţbaigti iki Kaunui tampant Europos kultūros sostine. 

Mums buvo svarbu, kad kauniečiai nuo pat pradţių įsitrauktų į šį projektą, todėl jų paprašėme 

išrinkti Koncertų centrui pavadinimą. Jų atsakymas buvo – M. K. Čiurlionio koncertų centras. Čiurlionis 

buvo eruditas, lietuvių dailininkas, kompozitorius ir rašytojas, padaręs didţiulę įtaką šiuolaikinei Lietuvos 

kultūrai ir laikomas vienu iš abstrakcionizmo pradininkų Europoje. 

Šio vieno etapo anoniminio konkurso metu siekiama atlinkti išskirtinius projektus ir sukurti 

išskirtinį visuomeninės paskirties pastatą, kuris sudomintų ir pritrauktų tiek vietos bendruomenę, tiek ir 

uţsienio svečius bei derėtų mieste, garsėjančiame savo turtingu architektūriniu paveldu. Konkurse gali 

dalyvauti visi kvalifikuoti architektai. Mes nekantriai laukiame, kada galėsime perţiūrėti pateiktus darbus ir 

išrinkti komandas, kurios pateisina mūsų keliamas ambicijas ir miestui gali pasiūlyti išskirtinės kokybės 

objektą. 

Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis 
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PIRMOJI DALIS – Projekto kontekstas ir santrauka 

Įžanga 

 

Šio vieno etapo anoniminio projekto konkurso objektas yra mišrios paskirties 30 milijonų eurų 

vertės projektas (M. K. Čiurlionio koncertų centras) – maţdaug 11 750 m
2
 išskirtinis pastatas, kuriuo 

siekiama išspręsti svarbią Kauno problemą: šiuolaikinės aukštos kokybės koncertų salės trūkumą. Taip 

pat, šiame pastate turėtų būti sukurtos daugiafunkcės erdvės konferencijoms, kongresams ir 

simpoziumams. Šis projektas padės vėl susieti miestą su upe ir atgaivinti centrinę zoną netoli 

Senamiesčio. Naujojo centro architektūra turi harmoningai derėti su išskirtiniu Kauno architektūros 

paveldu, o pats centras tapti kairįjį Nemuno krantą regeneruojančiu katalizatoriumi, suteikiančiu postūmį 

tolesniam pakrantės vystymui. 

Šio vieno etapo anoniminio projekto konkurso objektas – mišrios paskirties, 30 milijonų vertės, 

11 750 m
2
 bendro ploto M.K.Čiurlionio koncertų centro projektas. Šis pastatas uţpildys šiuolaikinės 

aukštos kokybės koncertų salės trūkumą Kauno mieste. Pastate apart aukšos kokybės koncertų salės 

turėtų būti projektuojamos daugiafunkcės erdvės konferencijoms, konresams ir sompiziumams, o aplink 

pastatą kuriamas viešas parkas. Projektu siekiama atkurti miesto ryšį su upe ir atgaivinti šią greta miesto 

centro ir senamiesčio esančią teritoriją. Atsiţvelgiant į Kauno miesto išskirtinį architektūrinį paveldą, 

naujojo pastato architektūra turi būti aukščiausios kokybės, o centras duoti postūmį kairiojo Nemuno kranto 

regeneracijai ir tolimesniam pakrantės vystymui. 

Konkurse gali dalyvauti fiziniai ir juridiniai asmenys ar jų grupės  kurie savo tarpe turi bent vieną 

kvalifikacinius reikalavimus atitinkantį architektą. Konkursui pasibaigus, bus išrenkami trys laimėtojai. 

kiekvienam iš jų bus skiriama po 25 tūkst. eurų premija. Konkurso nugalėtojai bus kviečiami dalyvauti 

neskelbiamose derybose su Kauno miesto savivaldybe, kurio metu bus nuspręsta, kuris iš šių dalyvių 

nugalės . Daugiau apie tai antrojoje konkurso sąlygų dalyje. 

Dalyvių bus prašoma uţtikrinti, kad jie atitinka keliamus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, 

kurie išdėstyti sąlygų prieduose. Sąlygų prieduose prašoma patvirtintikad dalyviai per pastaruosius 3 

metus yra suprojektavę bent vieną nemaţiau kaip 5000 kv.m. negyvenamąjį pastatą. 

Ţemutinė Nemuno terasa, pietinėje upės dalyje, kur bus įsikūręs koncertų centras yra likutis 

pramoninio miesto istorijos ir čia buvusio Kauno uosto. Nepaisant to jog teritorija šiandien nėra išvystyta, ji 

yra miestui strategiškai palankoje vietoje, iš čia atsiveria įsimintinos senamiesčio ir naujamiesčio 

panoramos, vieta gretai pasiekiama Via Baltica greitkeliu. Kaunas yra apsuptas nepaprastai gerai išplėtoto 

kelių tinklo: nors šalyje yra daugiau nei 2 milijonai gyventojų, dauguma jų nuo Kauno gyvena per maţiau 

nei valandą kelio automobiliu. 

Numatoma pėsčiųjų jungtis per Nemuną jungianti ţemutinę Nemuno terasą su būsimąja „Mokslo 

sala“ ir planuojama H. ir O. Minkovskių gatvės rekonstrukcija yra paralelios iniciatyvos, rodančios, kad šios 

teritorijos charakteris pasikeis.  Teritorija taps patrauklesnė, geriau pasiekiama ir labiau lankoma. Į tai 

svarbu atsiţvelgti rengiant projekto koncepciją. 

Prieš konkursą atliktoje architektūrinėje galimybių studijoje buvo nustatyti pagrindiniai pastato 

elementai: aukštos akustinės kokybės koncertų salė, kurioje telpa 1 500 ţiūrovų; antra maţesnė salė; 
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lankytojams atvira zona (vestibiulis); konferencijų erdvės; restoranas, baras ir kavinė; pagalbinės  

patalpos; biurai ir poţeminės automobilių aikštelės. Šis pastatas iškils parke, kuriame numatytos ţmonių 

susibūrimo erdvės, automobilių aikštelės ir keleivinių laivų uostas. Iš parko numatoma perspektyvinė 

pėsčiųjų jungtis su būsimą „Mokslo sala“  

Naujojoje salėje bus rengiami nacionalinės ir tarptautinės reikšmės muzikiniai renginiai, 

būsiantys alternatyva mieste jau esamai muzikinei programai, ir taip išplečiantys muzikai skirtų erdvių 

tinklą. 

Kitas pastato erdves siekiama sukurti lanksčias, pritaikytas įvairioms visuomenės reikmėms ir 

idėjoms. Centras turėtų tapti „ţinių“ telkiniu, suartindamas verslo pasaulį ir veikiantis kaip platforma 

renginiams, susirinkimams, konferencijoms ir simpoziumams. 

Tikimasi, kad centro erdvės bus naudojamos kultūriniams ir pramoginiams renginiams, 

repeticijoms. Menininkai galės eksponuoti savo darbus fojė erdvėje. Siekiama, kad pagrindinis įėjimas 

taptų miestiečių susitikimų, bendravimo ir poilsio vieta. Sėkmė, kurios sulaukėme „2022 m. Europos 

kultūros sostine“ konkurse parodė, kad būtinos iniciatyvos, kurios skatintų gyventojus įsitraukti į 

visuomeninę veiklą, gerintų vietos kultūros organizacijų kompetenciją ir įsitraukimą.  

Projekte daug dėmesio turi būti skiriama kultūrai ir menams, ţmonių bendrumo jausmo 

puoselėjimui, įvairių miesto dalių integracijai ir gretimų apylinkių vystymui, o taip pat upei, kaip gyventojų ir 

lankytojų traukos centrui. 

Konkurso dalyviams rekomenduojama susipaţinti su paţangia miesto administracijos vizija ir 

bendrais Kauno prioritetais, kurie smulkiai išdėstyti Kauno miesto savivaldybes strateginiame plėtros plane 

iki 2022 metų (dokumentas pateiktas X9 priede). Esminiai jo siekiai yra: 

 Tvarus ir pilietiškas miestas  

 Paţangaus verslo ir inovacijų lyderis 

 Modernios ir įtraukiančios kultūros centras  

 Besimokančių ir laimingų ţmonių namai – aktyvi kultūrinė veikla labai teigiamai veikia 

sveikatą  

Numatomas projekto biudţetas yra 30 milijonų eurų įskaitant mokesčius. 

 

Konkursą organizuoja Londono įsikūrusi konkursų organizavimo ekspertų kompanija „Malcolm Reading 

Consultants“ (MRC). MRC rengia projekto konkurso sąlygas ir kitą medţiagą, konsultuojasi su 

suinteresuotosiomis šalimis ir uţtikrina visišką konkurso nepriklausomybę ir anonimiškumą. 
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Konkurso tikslas ir uždaviniai 

Projekto konkurso tikslas:  

Sukurti Kaune iškilsiančio M. K. Čiurlionio koncertų centro pastato projekto architektūrinius 
sprendinius numatant aukščiausios kategorijos sales muzikos renginiams ir daugiafunkces patalpas 
konferencijoms, kongresams ir simpoziumams bei urbanistinius sprendinius viešąjai erdvei, kurie taptų 
stipriu impulsu atgaivinti Aleksoto kairįjį (pietinį) Nemuno krantą.  

Sukurti išskirtinę dizaino koncepciją Kauno M.K.Čiurlionio cenrtui tapsiančiam išskirtiniu Kauno 
centro traukos tašku. Šis centras turi tapti stipriu impulsu regeneruoti Aleksotą ir kairįjį (pietinį) Nemuno 
krantą. Pastate turi būti pagrindinė salė skirta aukščiausios kategorijos muzikos renginaims ir 
daugiafunkcės erdvės konferencijoms, kongresams ir simpoziumams. 

Naujojo pastato projektu siekiama: 

 Parengti išskirtinės architektūros visuomeninio pastato koncepcijos projektą, kuris taptų 

pasaulinio lygio šiuolaikinių koncertų vieta, o taip pat – tarptautinių ar nacionalinių simpoziumų, kongresų ir 

konferencijų erdve. 

 Uţtikrinti, kad naujasis koncertų centras būtų pritaikymas priimti ir aptarnauti įvairius 

kultūros ir komercinius forumus. 

 Atgaivinti teritoriją buvusioje pramoninėjė zonoje kairiajame (pietiniame) Nemuno krante 

išlaikant vietos kultūros autentiškumą bei atkuriant miesto santykį su upe. 

 Sukurti naują viešąją erdvę vietiniams gyventojams, kuri papildytų miesto viešųjų erdvių 

tinklą ir taptų nauja patrauklia paupio zona. 

 Maksimaliai išnaudoti Senamiesčio ir Naujamiesčio panoramas nesudarkant miesto 

horizonto linijos ţvelgiant iš dešiniojo Nemuno kranto. 

 Pagerbti M.K. Čiurlionio, kurio vardu pavadintas centras, atminimą. 

 Pagerinti Kauno regioninį ir tarptautinį įvaizdį. 

 Numatyti lankytojų pateikimą į naująjį Koncertų centrą, atsiţvelgiant į planuojamą pėsčiųjų 

tiltą iš Nemuno salos, numatomą kelių platinimo schemą ir patogų susisiekimą su transporto koridoriumi 

„Via Baltica“. 

 Projektuojamas koncertų centro pastatas turi tapti tvarios architektūros pavyzdţiu. 

 Uţtikrinti visiems lygias prieigos ir judėjimo po Koncertų centrą galimybes. 

Poreikio nustatymas 

Planuojama, kad M. K. Čiurlionio koncertų centras taps pasaulinio lygio šiuolaikinių koncertų 

vieta, kur bus rengiami aukščiausio lygio koncertai ir vyks tarptautiniai bei nacionaliniai simpoziumai, 

kongresai ir konferencijos. 

Kaune yra daug muzikai ir vaizduojamiesiems menams skirtų erdvių, tačiau nėra aukštos 
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kokybės salių, specialiai pritaikytų akustinei muzikai, kur būtų galima priimti daugiau nei 1000 ţiūrovų. 

Dauguma esamų vietų tinka kamerinei muzikai ar nedideliems pasirodymams. 

Šiuo metu Kaune didţiausia muzikos renginių vieta yra Kauno valstybinis muzikinis teatras, 

kuriame telpa 763 ţiūrovai. Tai repertuarinis teatras, kuriame atliekamos operos, operetės, miuziklai, 

muzikiniai reviu, klasikinės muzikos koncertai, rodomi šokio spektakliai ir renginiai vaikams. Kauno 

valstybinėje filharmonijoje, įsikūrusioje buvusiuose Teisingumo rūmuose, gali tilpti iki 530 ţiūrovų. 

Naujasis koncertų centras papildys šias dvi pagrindines ir daugelį kitų maţesnių erdvių 

suteikdamas galimybę išplėsti kultūros ir verslo erdvių tinklą Kaune. Teatrai ir koncertų salės mieste 

naudojamos autonomiškai, kiekviena iš šių vietų turi savo nuolatinius lankytojus ir yra skirtos specifiniam 

renginių tipui. Daugumoje šių erdvių kuria ir savo kūrybą pristato nuolatiniai kūrėjai. Naujasis koncertų 

centras leis sudaryti lanksčią programą, atitinkančią specifinius ir bendrus muzikos ir spektaklių 

reikalavimus. 

Be to, Kaune trūksta tikslinių patalpų kongresams ir konferencijoms rengti. Yra nemaţai maţų 

konferencijų salių (kuriose telpa iki 40 ţmonių), bet daţniausiai jos yra viešbučiuose, kurių pagrindinė 

funkcija nėra skirta konferencijų organizavimas ir aptarnavimas. 

Šiuo metu Kaune yra tik dvi vietos, kur galima rengti dideles konferencijas: “Business leader 

centre“ (kur telpa iki 670 ţmonių) ir viešbutis „Park Inn by Radisson Kaunas“ (kur telpa iki 1 000 ţmonių). 

„Ţalgirio“ arena ar Vytauto Didţiojo universiteto didţioji salė paprastai naudojamos verslo ar mokslo 

konferencijoms. 

Lyginamoji analizė 

Kauno miesto savivaldybės uţsakytoje Kauno koncertų, kongresų ir konferencijų rūmų 

architektūrinėje galimybių studijoje buvo nurodyta daug analogiškų pastatų Europoje, kuriuos galima 

laikyti Kauno miesto savivaldybės siekiamos kokybės standartu. Tarp jų yra Ščecino filharmonija 

(Lenkija), Reikjaviko „Harpa“ koncertų salė ir konferencijų centras (Islandija), „Stormen“ koncertų salė 

(Norvegija), Stavangerio koncertų salė (Norvegija) bei Upsalos koncertų ir kongresų centras (Švedija). 
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Kitos koncertams skirtos salės Kaune 

1. Žalgirio arenos amfiteatras 

2. Vytauto Didžiojo Universiteto salė 

3. Kino teatras „Romuva“ 

4. Kauno nacionalinis dramos teatras 

5. Kauno valstybinis muzikinis teatras 

6. Kauno valstybinis lėlių teatras 

7. Kauno valstybinė filharmonija 

8. Kauno mažasis teatras 

Kontekstas 

Lietuva ir Kaunas 

Geografiškai didţiausia Baltijos šalis Lietuva yra įsikūrusi rytinėje Baltijos jūros pakrantėje ir 

ribojasi su Latvija, Baltarusija, Lenkija ir Rusija (Kaliningrado sritimi). Lietuva iš kitų Baltijos šalių išsiskiria 

mišria ekonomika ir yra viena iš sparčiausiai besivystančių šalių Europos Sąjungoje. 

Tarpukariu Kaunas buvo Lietuvos sostinė. Buvęs pramoninis centras per pastaruosius 20 metų 

visiškai pasikeitė ir tapo daugialypiu akademiniu ir verslo miestu. UNESCO jau pripaţino Kauną kaip 

vieną iš „Creative Cities“ tinklo miestų, o dabar jis paskelbtas 2022 metų Europos kultūros sostine. Ir ne 
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veltui – Kaunas turi didţiausiąmuziejų koncentraciją Lietuvoje (net 29-is) ir net 12 universitetų bei kolegijų 

pačiame mieste ir rajone. Šis kultūros įstaigų tinklas kartu su klestinčiu technologijų sektoriumi sukūrė 

stiprią ţiniomis grįstą ekonomiką (turinčią greičiausią ir energingiausią informacinių technologijų ir 

skaitmeninę infrastruktūrą ES, o gal net pasaulyje). Manoma, kad iki 2018 m. pabaigos Kaune bus 

pastatyta apie 40 000 m
2 
naujų biurų patalpų.

1
 

Antras pagal dydį Lietuvos miestas Kaunas uţima strateginę vietą geografiniame šalies centre, 

maţdaug 100 km yra nutolęs nuo sostinės Vilniaus. Kaunas įsikūręs dviejų didţiausių Lietuvos upių – 

Nemuno ir Neries – santakoje, šalia Kauno marios, didţiausias vidaus vandens telkinys šalyje. Kauno 

topografija ţavinga: Senamiesčio, jaukiai įsikūrusio dviejų upių santakos iškyšulyje, viduramţių 

urbanistinė struktūra ryškiai kontrastuoja su kvadratiniu Naujamiesčio planu, per kurio centrinę ašį eina 

plati Laisvės alėja. Miestas nusidriekia tolyn slėniu ir pakyla į šlaitus. Jame daugybė ţalių zonų, viešųjų 

parkų ir paupio paplūdimių. 

Kaunas garsėja gyvybinga atmosfera, kurią sukuria tūkstančiai jaunų ţmonių, atvykusių čia 

studijuoti. Jie daţnai įsidarbina novatoriškose pastaraisiais metais mieste besikuriančiose kompanijose. 

Kaune organizuojama daugybė tarptautinių šiuolaikinio meno renginių: Kauno bienalė, didţiausia 

šiuolaikinio vaizduojamojo meno bienalė Baltijos regione; „Kaunas Photo“, seniausias kasmetinis 

fotografijos meno festivalis Baltijos valstybėse; „CREATurE Live Art“; tarptautinis ţemės meno festivalis; 

tarptautinis architektūros festivalis „KAFe“ ir daugybė kitų. Be to, čia vyksta daug kasmetinių muzikos 

festivalių – nuo „Kaunas Jazz“ (kuris yra „Europe Jazz Network“ narys) ir „Akacijų alėjos“ bardų festivalio 

iki Paţaislio klasikinės muzikos festivalio, kurio koncertai rengiami paveldo erdvėse: barokiniuose 

vienuolynuose, nedidelėse koncertų salėse ir baţnyčiose Kauno mieste bei rajone. 

Mieste veikia įvairūs profesionalų ir mėgėjų teatrai. Svarbiausias jų – Nacionalinis Kauno 

dramos teatras, vienas iš seniausių Lietuvos teatrų. Jis laikytinas vienu paţangiausių miesto kultūros 

institucijų, savo techninėmis galimybėmis galinčių prisitaikyti prie visų ţiūrovų, įskaitant ţmones su 

klausos ir regėjimo sutrikimais. Kita svarbi institucija – „Auros“ šokio teatras, bendradarbiaujantis su 

Europos partneriais, siekiantis kultūrai suteikti gyvybingumo ir priartinti ją prie bendruomenės. Kauno 

valstybinis muzikinis teatras yra ţinomas dėl miuziklų ir operečių pastatymų. 

Miestas turi išplėtotą kelių tinklą, jį galima pasiekti lėktuvu, traukiniu, autobusu ir asmeniniu 

transportu iš įvairių regiono vietų. Nacionaliniu lygmeniu didţioji šalies gyventojų dalis gyvena per valandą 

kelio automobiliu nuo miesto 

Architektūrinis paveldas 

Kaunui sėkmę atnešusi paraiška tapti Europos kultūros sostine buvo pavadinta „Šiuolaikinė 

sostinė“. Tai aliuzija į faktą, kad miestas tarpukariu buvo nepriklausomybę iškovojusios Lietuvos laikinoji 

sostinė, čia suklestėjo menai, palikę neįtikėtiną modernizmo architektūrą. 1919–1939 m. Kaunas sparčiai 

augo, didėjo investicijos, naujoji sostinė tapo Lietuvos politiniu, ekonominiu ir kultūriniu centru. 

Į miestą plūdo architektai iš Rusijos ir Europos, kas lėmė unikalią modernizmo architektūros, 

įkvėptos tarptautinių stiliaus tendencijų (pvz., bauhauzo), o taip pat lietuviško stiliaus, koncentraciją. 

Toks architektūrinių ir vizualių uţmojų demonstravimas, kaip rodo Senamiestyje išlikę gotikos, 

renesanso ir baroko pastatų pavyzdţiai, dabar esantys turtingo Kauno paveldo dalimi, nebuvo 

beprecedentis. 

                                                      
1
 http://www.investlithuania.com/news/kaunas-a-rising-center-for-business-services-and-all-in-one-solution-for-

business-growth/ 
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Šiuo laikotarpiu buvo pastatyta daug išskirtinių pastatų: Valstybės teatras, Ţydų bankas 

(neišliko), Centrinis paštas, Teisingumo ministerija, Lietuvos bankas, Lenkų kredito unija, Vytauto Didţiojo 

muziejus, Valstybės spaustuvė, Didieji universiteto rūmai ir Prekybos, pramonės ir amatų rūmai. 

Nacionalinės reikšmės pastatų architektai buvo renkami konkurso būdu. 

Kauno architektūros evoliuciją galima skirti į du pagrindinius laikotarpius. Pirmojo 

nepriklausomybės laikotarpio (iki 1928 m.) pastatams, vertinant retrospektyviai, buvo būdingas 

neoklasicistinis stilius, atspindintis glaudţius šalies ryšius su Rusija. Tai matome Lietuvos banko, 

Teisingumo ministerijos, Lenkų kredito unijos, Menų mokyklos ir M. K. Čiurlionio paveikslų galerijos 

pastatuose. 

Po nepriklausomybės dešimtmečio visuomenės mąstysena ir estetinė orientacija pasikeitė. 

Jaunesnių vakarietiškos pakraipos architektų dėka Kauno architektūroje pradėjo dominuoti modernizmas. 

Pagrindiniai šio laikotarpio pastatai yra Centrinis paštas ir Ţydų gimnazija. 

Be naujų visuomeninių pastatų buvo pastatyta daug gyvenamųjų namų. Geriausiems projektams 

buvo skiriamos premijos siekiant nuolat gerinti gyvenamųjų namų kokybę, o laimėtojai buvo metus atleisti 

nuo tam tikrų vietos mokesčių. 

Pagrindiniai pastatai: 

Vytauto Didžiojo karo muziejus: Karo muziejaus statyba buvo vienas iš svarbiausių 

architektūrinių įvykių tarpukario Lietuvoje, planuota, kad tai bus „muziejų muziejus“. Neabejotinai muziejus 

savo harmoninga sąveika tarp tradicijos ir modernumo, erdvių ir planų struktūra pabrėţdamas 

kompozicines ašis ir simetriją, geriausiai atspindi Kauno tarpukario architektūros pobūdį. Muziejaus 

pastate yra įsikūręs ir Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. 

Kristaus Prisikėlimo bazilika: Tai tautos atgimimo ir nepriklausomybės simbolis, pats ţymiausias 

tarpukario Lietuvos religinis pastatas. Pastato architektūra atskleidţia sąveiką tarp konservatyvumo ir 

modernybės. Bazilikos mastelio tūris jungiamas su aštriomis, stačiakampėmis formomis, o bokštas iškilęs į 

63 metrų aukštį. 1952 m. bazilikoje buvo įkurta radijo gamykla, o tikintiesiems ji grąţinta 1988 m. 

Atstatymo darbai vyko nuo 1989 iki 2006 m. 

Ugniagesių rūmai: Rūmai pastatyti 1929–1930 m. modernistiniu stiliumi, su tam tikrais art deco 

stiliaus dekoratyviniais elementais. Ugniagesių rūmų fasadas išlenktas dėl praktinės būtinybės palikti kuo 

daugiau vietos ugniagesių automobiliams, tačiau kartu pastato architektūra padarė stiprią įtaką 

Naujamiesčiui, įnešdama architektūrinės įvairovės ir modernumo. 

Kauno pilis: Kauno pilis įkurta strategiškai aukštesnėje vietoje ant Nemuno kranto, greta 

santakos su Nerimi. Šiandien Kauno pilis yra turistų traukos objektas, joje įsikūrusi meno galerija. 

Remiantis archeologiniais duomenimis, pilis pirmą kartą pastatyta XIV a. viduryje gotikos stiliumi, šiandien 

išlikę maţdaug trečdalis originalaus statinio. 

Kauno valstybinis muzikinis teatras: Tai pirmasis savivaldybės teatras, pastatytas 1891 m., 

tačiau originalių pastato detalių išliko maţai. 1922–1925 m. atliekant rekonstrukciją buvo suformuota 

neobarokinė centrinė teatro dalis – puikus to laikotarpio nacionalinės architektūros stiliaus pavyzdys. Visi 

art deco stiliaus vidiniai ornamentai atspindi Lietuvos medţio droţinių tradicijas. 1930 m. pastatytas 

modernistinės architektūros elementų turintis priestatas, suformavęs naują fasadą Kęstučio gatvės pusėje. 

Netoli būsimo statinio vietos (400 m atstumu) yra Aleksoto funikulierius, 142 m geleţinkelis, 

kylantis nuo Vytauto Didţiojo tilto į Aleksoto kalną, iš kur atsiveria Kauno Senamiesčio panorama. 



11 Kauno koncertų centro projekto konkursas – Konkurso sąlygos 

 

 
 

 

 

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gyvenimas ir darbai 

Lietuvos menininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio karjera buvo trumpa, bet 

vaisinga. Jis sukūrė daugiau nei 300 paveikslų ir dar apie tiek muzikos kūrinių, tačiau liga tragiškai anksti 

nutraukė kūrėjo gyvenimą – jam tebuvo 35-eri metai. Menininkas vaidino svarbų vaidmenį kuriant lietuvių 

tautos tapatybę, reikšmingai prisidėjo prie Europos meno ir kultūros. Jo plati interesų sritis ir darbų, kuriuos 

sukūrė vos per dešimtmetį, gausa liudija, kad jis buvo nepaprastai gabus ir įvairiapusis eruditas – tikras 

XXa. pradţios „Renesanso ţmogus“. 

Čiurlionis gimė 1875 m. nedideliame Varėnos miestelyje, buvo vyriausias iš devynių vaikų. Jo 

tėvas buvo baţnyčios vargonininkas, todėl jo iniciatyva Čiurlionis pradėjo mokytis skambinti fortepijonu ir 

groti vargonais. Pirmąjį oficialų muzikinį išsilavinimą jis įgijo Plungės orkestro mokykloje. Vėliau jaunasis 

menininkas lankė Varšuvos muzikos institutą, kur studijavo fortepijoną ir kompoziciją. Baigimo proga 

Čiurlionis sukūrė didelės apimties kantatą mišriam chorui ir simfoniniam orkestrui De Profundis. 1901–

1902 m. muzikines studijas Čiurlionis tęsė Leipcigo konservatorijoje ir maţdaug tuo metu susidomėjo ir 

vaizduojamaisiais menais. 1904 m., tęsdamas kompozitoriaus ir muziko karjerą, kūrėjas pradėjo studijas 

Varšuvos dailės mokykloje. 1905 m. pavasarį dailės mokyklos parodose jis eksponavo savo darbus. 

1905 m. Rusijos imperijoje prasidėjus politinei revoliucijai, Lietuvoje išaugo susidomėjimas savo 

krašto menu, kultūra, kalba ir muzika. Šiuo tautinio atgimimo laikotarpiu Čiurlionis vaidino svarbų vaidmenį: 

jis aranţavo lietuvių liaudies dainas, 1907 m. dalyvavo pirmojoje Lietuvos meno parodoje ir prisidėjo prie 

Lietuvos meno sąjungos įkūrimo. 1907 m. Čiurlionis susipaţino su rašytoja Sofija Kymantaite (ją vėliau 

vedė), kuri skatino jo susidomėjimą lietuvių kalba ir ragino sklandţiai kalbėti lietuviškai (Čiurlionio gimtoji 

kalba buvo lenkų).  

Čiurlionio pripaţinimas Lietuvoje ir uţsienyje augo. Jis blaškėsi tarp Sankt Peterburgo ir Lietuvos 

dirbdamas ir eksponuodamas savo darbus. Savo kūrybinę energiją menininkas naudojo įvairiausiems 

darbams: ne tik tapė, kūrė muziką, tęsė atlikėjo karjerą, bet ir prisidėjo sudarant lietuviškų muzikos terminų 

ţodyną. Energingai dirbdamas įvairiose srityse 1909 m. pabaigoje visiškai išseko, jam buvo diagnozuotas 

psichologinis ir emocinis pervargimas, todėl kurį laiką gydėsi Czerwony Dwór sanatorijoje prie Varšuvos. 

1910 metais Čiurlionio sveikata palaipsniui pasitaisė, jam buvo leista saikingai tapyti ir groti, tačiau 1911 

m. kovo mėn. jis susirgo plaučių uţdegimu ir neilgai trukus mirė sanatorijoje. 

Šiandien Čiurlionis laikomas vienu svarbiausių meno ir kultūros skleidėju ir puoselėtoju 

Lietuvoje. Didţioji dauguma jo paveikslų saugoma jo garbei pavadintame Nacionaliniame M. K. Čiurlionio 

dailės muziejuje. Kompozitorius garsus ne tik dėl savo indėlio į Lietuvos tautinę istoriją, bet ir dėl 

naujoviškų meno darbų, kurie atspindi XX a. pradţios Europos meno ir muzikos raidą ir ją praturtina. 

Čiurlionio muzika vystėsi nuo tradicinio romantizmo iki modernių atonaliosios ir abstrakčiosios muzikos 

bruoţų turinčių kompozicijų. Jo kūrybinio palikimo darbams būdingi simbolizmo, neoromantizmo, moderno 

ir modernizmo bruoţai. Ypač reikšmingi jo „muzikiniai“ paveikslai, pavadinti muzikiniais terminais, pvz., 

septynios tapybinės sonatos. Tai novatoriškas bandymas taikyti muzikos formas vaizduojamajame mene. 

Naujajam Kauno koncertų centrui tinka Čiurlionio – didţio menininko novatoriaus ir menų 

sintezės praktiko – vardas: jame bus rengiama daugybė įvairiausių kultūros renginių ir jis prisidės prie XXI 

a. miesto atgimimo. 

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje galima rasti smulkesnės informacijos apie 

Čiurlionio gyvenimą ir darbus. Muziejaus interneto svetainės adresas: www.ciurlionis.lt.  

https://lt.wikipedia.org/wiki/Var%C5%A1uva
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Sklypas 

Sklypo vieta 

Koncertų centro projektas suteiks galimybę, pastatui atsiradus parke, atkurti miesto ir Nemuno 

upės santykį, Ţemutinė Nemuno terasos teritorija turi istorinę reikšmę, kadangi šimtus metų Nemunas (ir 

Neris) buvo gyvybiškai svarbus miesto išlikimui. Per 1885 m. Krymo karo blokadą Nemunas buvo 

vienintelė upė regione, kuria vyko tarptautinė prekyba. 

XX amţiuje šioje teritorijoje dominavo pramoninė veikla, tačiau pastaraisiais metais šiems 

tikslams teritorija beveik nenaudojama. Sklypą nuo maţaaukščių gyvenamųjų namų kvartalo, skiria didelė 

miesto arterija – H. ir O. Minkovskių gatvė. Kvartalas yra buvęs senasis Aleksoto kaimas, kuriame dbar 

dominuoja senos statybos mediniai ir vietomis įsiterpiantys modernūs namai. Teritorija yra maţdaug 500 m 

nutolusi nuo Vytauto Didţiojo tilto ir 400 m nuo funikulieriaus.  

Čia pat ant kalno įsikūrusi Vytauto Didţiojo universiteto Muzikos akademija ir Kauno Jurgio 

Dobkevičiaus progimnazija, o uţ maţdaug 400 m stovi kitas reikšmingas objektas – Šv. Kazimiero 

baţnyčia. Rytinė ţemutinės Nemuno terasos dalis išlaikė pramoninį charakterį: čia daugiausia veikia 

įmonės, uţsiimančios sandėliavimo ir automobilių remonto veikla. 

Konkurso dalyviai turi atkreipti dėmesį į tai, kad projekto sklypas patenka į Senamiesčio ir 

Naujamiesčio vizualinės apsaugos zoną. 

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane 2013–2023 metams kairysis (pietinis) 

Nemuno krantas numatomas kaip mišraus uţstatymo zona. Naujasis „Mokslo salos“ pastatas ir 

numatomos jungtys neišvengiamai pritrauks miesto centro gyvenimą arčiau kairiojo kranto. Planuojami trys 

tiltai per Nemuną, statmenai H. ir O. Minkovskių gatvei. Du tiltai kirs Nemuno salą: pirmas yra I. Kanto 

gatvės tąsa, kitas – A. Mickevičiaus gatvės tąsa. Trečias tiltas numatomas kaip Karo ligoninės gatvės tąsa. 

Ypatingai svarbūs yra senasis AB „Kauno grūdai“ elevatorius, įtrauktas į Kauno saugomų 

pramoninių objektų paveldo sąrašą, ir Aleksoto ţydų kapinės (taip pat saugoma kultūros paveldo teritorija). 

Naujasis parkas papildys miesto natūralias rekreacijai skirtas ţaliąsias zonas, ypač įvertinant čia 

pat esantį upės krantą ir planuojamus tiltus į Nemuno salą.  

Svarbu, kad projektuojamas koncertų centras duotų impulsą pakrantės regeneracijai ir pritrauktų 

miestiečius prie upės. 

Ţemiau pateikiamame ţemėlapyje vaizduojamas atstumas nuo miesto centre esančių 

apgyvendinimo vietų iki Koncertų centro vietos (matomas geografinis atstumas ir kelionės atstumas) 
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Konkurso teritorija 

Konkurso sklypas pateikiamame plane apibrėţtas raudona linija. Sklypas yra kairiajame 

(pietiniame) uţliejamame Nemuno krante, šiauriau H. ir O. Minkovskių gatvės. Sklypas orientuotas iš 

šiaurės vakarų į pietryčius ir iš esmės yra pleišto formos (siaurasis galas nukreiptas į šiaurės vakarus). 

Sklypo ribos prie upės kartoja upės vingius, krypdamos toliau į pietryčius maţdaug per pusę savo ilgio. 

Patvirtintame detaliąjame plane numatyta, kad naujai formuojamas krantas ir įrengta krantinė turi būti 

sutvirtinti. (Priedas X6) 
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Konkurso teritorija 

 

Pagrindiniai teritorijos duomenys, problemos ir apribojimai 

Sklypo plotas 

Sklypo plotas – 39 908 m
2
. 

Pastato plotas, pastato ir sklypo santykis 

Bendras pastato plotas esant maksimaliam leidţiamam intensyvumui – 47 890 m2 

Sklypo uţstatymo plotas – 17 240 m2  

Siūloma darbų apimtis šiame sklype yra ţymiai maţesnė negu didţiausia leidţiama apimtis, kuri 

buvo nurodyta Detaliajame plane. Konkurso dalyviai turėtų numatyti tokį pastato plotą, kuris uţimtų 

maţdaug 20–25 % sklypo ploto (t. y., 7 980–9 977 m
2
), o likusį sklypo plotą skirti viešajai erdvei ir naujam 

parkui. Koncertų centro projekte turėtų būti numatyta galimybė ateityje šią zoną vystyti. 

Maksimalus pastato aukštis 

Maksimalus galimas pastato aukštis – 25 metrai (nuo sklypo nulinės altitudės) – ţr. „Vizualinės 

apsaugos zona“. 

Sklypo nulinė altitudė 
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Šiandien sklypas pakilęs 20,5–23,5 m virš jūros lygio (įprastas upės lygis yra 19,5 m). Reljefas 

nestipriai aukštėja nuo upės krašto, o paskui staigiai pakyla ir susilygina su H. ir O. Minkovskių gatvės linija 

(maţdaug 27,5 m). 

Nustatyta nauja sklypo nulinė altitudė – 27 m virš jūros lygio (prireikus kai kuriuos objektus, pvz., 

poţeminę automobilių aikštelę, galima projektuoti ţemiau šio lygio). Ši nauja sklypo nulinė altitudė, kuri yra 

beveik vienojeme  lygyje  su H. ir O. Minkovskių gatve sklypo pietinėje dalyje, nustato lygį, nuo kurio 

planuojamas maksimalus pastato aukštis. Ţr. „Potvyniai“. 

Vizualinės apsaugos zona  

Didesnioji sklypo dalis patenka į Kauno Senamiesčio ir Naujamiesčio vizualinės apsaugos zoną. 

Šis apribojimas lemia, kad nustatytasis maksimalus pastato aukštis – 25 m virš sklypo nulinės altitudės 

Į apsaugos zoną nepatenkančiame plote konstrukcijos gali būti aukštesnės, bet reikia atsiţvelgti 

į gretimas gyvenamosios paskirties teritorijas. 

Potvyniai 

Sklypas yra Nemuno uţliejamoje teritorijoje, todėl galimas potvynio pavojus. Šioje vietovėje 

potvynio lygis yra aukštas ir dalis sklypo kai kuriais metų laikotarpiais yra uţliejama. 

Siekiant išvengti šio apribojimo, kaip jau minėta, buvo nustatyta sklypo nulinė altitudė – 27 m 

virš jūros lygio. 

Potvynio šiame sklype ir aplinkinėse zonose tikimybės studija pateikiama čia:  

http://mapslt.maps.arcgis.com/apps/SocialMedia/index.html?appid=4da009f97bec4571bc6f3eac

277c7841/  

Studijoje nurodoma, kad yra 10 % tikimybė, kad potvynio vanduo pasieks mėlynąją zoną, 1 % 

tikimybė, kad vanduo gali pasiekti oranţine spalva paţymėtą lygį ir 0,1% – kad pasieks roţine spalva 

paţymėtą lygį. 

Klimatas 

Lietuvos klimatą galima apibūdinti kaip tipinį Europos ţemyninį klimatą. Jam būdinga sezoninė 

orų kaita, per pastaruosius dešimtmečius klimatas tapo šiltesnis. 

Vidutinė metinė temperatūra Lietuvoje yra 6,5–7,9 °C. Šilčiausias metų mėnuo – liepa (vidutinė 

mėnesio temperatūra apie 19,7 °C; maksimali viršija 30 °C), o šalčiausias – sausis (vidutinė mėnesio 

temperatūra apie -2,9 °C; per didţiuosius šalčius temperatūra gali nukristi ţemiau -30 °C). Kartais iškrenta 

daug sniego ir galimos pūgos. 

Daţnai pučia vėjas, o oras yra drėgnas dėl netoli esančios Baltijos jūros. 

Daugiausia kritulių registruojama balandţio–spalio mėnesiais (60–65 % metinių kritulių kiekio). 

Smarkios liūtys, kai kritulių kiekis per dieną viršija 30 mm, yra daţnas reiškinys beveik kiekvieną vasarą. 

 

http://mapslt.maps.arcgis.com/apps/SocialMedia/index.html?appid=4da009f97bec4571bc6f3eac277c7841/
http://mapslt.maps.arcgis.com/apps/SocialMedia/index.html?appid=4da009f97bec4571bc6f3eac277c7841/
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Konkurso programa 

Įžanga 

M. K. Čiurlionio koncertų centro planuojamas plotas – apie 20 350 m
2
. Pastato patalpų plotas 

sudarys 11 750 m
2
, o 8 600 m

2 
bus skirta poţeminei automobilių aikštelei. Pastatą sups likusioje sklypo 

dalyje sukurtos viešosios erdvės: aikštė prie įėjimo į pastatą, parkas (su lauko renginių erdvėmis), paupio 

pėsčiųjų ir dviračių takai, uostas turistiniams laivams formuojama krantinė. 

Reikalavimai pastato patalpoms išdėstyti pateikiami Programoje (Projektuojamų patalpų ir kitų 

objektų sąraše) ir aprašomi kiekvienas atskirai. 

Pastaba: Programa yra tik orientacinė. Konkurso dalyviai skatinami mąstyti kūrybiškai ir 

originaliai pažvelgti į pastato programinius reikalavimus ir susijusių plotų nuostatas. 

Specialieji planavimo reikalavimai nurodyti 29-30 p. 

PROGRAMA (PROJEKTUOJAMŲ PATALPŲ IR KITŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS) 

 

 

Patalpos 
Plotas 
(m

2
) 

Patalpos pavadinimas  
Plotas 
(m

2
) 

Viešosios patalpos 

Fojė 2125 

Įėjimo vestibiulis/ fojė (įskaitant 
koridorius, įėjimus ir pan.) 

1650 

Informacijos centras, registratūra, bilietų 
kasos  

35 

Apsaugos postas 25 

Rūbinės, spintelės  200 

Viešieji tualetai 200 

Pirmosios pagalbos punktas 15 

Maitinimo 
patalpos 

1075 

Restoranai 280 

Kavinė 260 

Barai (sėdimųjų vietų zona įėjimo fojė) 120 

Uţkandţių ir gėrimų bufetai (sėdimųjų 
vietų zona įėjimo fojė) 

20 

Pagrindinė virtuvė 300 

Virtuvės sandėlis 95 

Koncertų salės  2550 
Pagrindinė salė 1750 

Antroji salė 800 

Konferencijų centras  400 Konferencijų salė (-s) 400 

 
Pagalbinės patalpos 

Personalo 
patalpos 

770 
Vestibiulis 60 

Biuro erdvė 300 
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Susirinkimų kambariai  120 

Kopijavimo kambarys (-iai)  30 

Sandėlis 28 

Kavos pertraukų kambarys (-iai) 42 

Tualetai 50 

Poilsio kambarys 98 

Valgomasis 42 

Užkulisiai 850 

Salių uţkulisiai 200 

Garso, pastatymo ir apšvietimo kontrolės 
kambariai 

50 

Atlikėjų persirengimo kambariai, 
spintelės, tualetai ir dušai 

375 

Atlikėjų instrumentų, įrangos saugojimo 
kambarys (-iai) 

50 

Bendras atlikėjų poilsio kambarys 75 

Atlikėjų repeticijų studija, pasirengimo 
kambarys 

100 

 
Aptarnavi
mo 
patalpos  

3980 

Tarnybinis įėjimas 20 

Apsaugos postas 25 

Krovinių platforma  125 

Krovinių pakavimo patalpa 125 

Paruošiamųjų darbų patalpa ir sandėlis  275 

Dirbtuvės  125 

Dirbtuvių sandėliai  40 

Dirbtuvių biuras  25 

Baldų ir rekvizito sandėlis 50 

Valytojų kambarys (-iai)  25 

Šiukšlių rūšiavimo patalpa  45 

IT kambarys 100 

Įrangos saugykla (susieta su parku)  125 

Biuras ir personalo kambarys (susieta su 
parku)  

25 

Koridoriai, įėjimai ir bendra judumo erdvė 1150 

Techninis skyrius 1700 

Plotas (iš viso) 11750  11750 

Požeminė automobilių aikštelė 8600 260 vietų poţeminė automobilių aikštelė 8600 

Plotas (iš viso)  20350  20350 
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Viešosios erdvės* 6600 

Viešoji erdvė, aikštė prie koncertų centro 
įėjimo  

1650 

Paupio pėsčiųjų ir dviračių takas 
(įskaitant upinių keleivinių laivų uostą)  

2000 

Kitos viešosios erdvės (pvz., šaligatviai, 
skverai ir pan.) 

2950 

Parkas su 1500 sėdimųjų vietų 
amfiteatru ir dengta scena  

- *
* 

Automobilių aikštelė ir išlaipinimo 
vieta 

5300 

VIP, taksi ir turistinių autobusų keleivių 
išlaipinimo vieta bei stovėjimo aikštelė 

790 

170 vietų automobilių aikštelė 4510 

Plotas (iš viso) 11900  11900 

IŠ VISO (išskyrus parką) 32250  32250 

Pastaba: Pateikiami plotai yra tik orientaciniai. 

*Kita viešosios erdvės infrastruktūra, pvz., tarnybiniai keliai, lentelėje nebuvo detalizuoti ir 

nurodyti 

**Parkas užims likusį sklypo plotą, jei šis plotas nebus naudojamas kitoms reikmėms. 

Žiūrėkite Erdvės gretimybių schemą p. 34. 

Programiniai reikalavimai  

Viešųjų patalpų zona  

Įėjimo fojė: 

Pirmasis lankytojų kontaktas su centru įvyks ir pirmieji potyriai atsiskleis pagrindiniame foje. 

Čia yra pagrindinis įėjimas, informacijos centras ir apsaugos postas, tačiau jame turi išlikti ir erdvės 

stabtelėjimui, refleksijai ir atsipalaidavimui. 

Pagrindinis įėjimas turi būti aiškiai atpaţįstamas naudojant architekūrines priemones, 

skatinama nesivadovauti vien tik ţenklinimu. Įėjusiems į vidų lankytojams vestibiulis turi atrodyti šviesus, 

kviečiantis eiti toliau, darantis įspūdį savo masteliu ir didele erdve. Labai svarbi natūrali šviesa ir vizualus 

ryšys su išore. Maršrutų tarp gretimų erdvių hierarchija turi būti aiški ir intuityvi, todėl orientavimosi 

priemonių reikėtų minimaliai. 

Be pagrindinės judėjimo erdvės, nemaţa foje dalis (apie 60 %) turi būti suprojektuota 

lanksčiai, kad erdves būtų galima transformuoti ir panaudoti papildant pagrindines pastato funkcijas: 

parodų, prekybos renginių (mugių) ir poilsio bei konferencijų erdvės. Tokia transformacija turi minimaliai 

trukdyti pastato veiklai ir logistikai, nereikėtų naudoti sudėtingų pertvarų ar įtaisų erdvėms atskirti. 

Kai kurias ţemiau aprašytas funkcijas galima pastoviai įkurdinti pagrindinio įėjimo fojė plote: 

pvz., maitinimo taškus (kavinę ir barus). Laukimo, sėdimąsias vietas reikėtų paskirstyti visoje fojė. 

Pagrindinė koncertų centro registratūra, bilietų kasa ir informacijos centras susijusios aiškiais 

vizualiniais ir fiziniais ryšiais gali būti pačioje fojė, nuo įėjimo ir kitų visuomeninių funkcijų lankytojams 

gerai matomoje vietoje. Informacijos centre turi būti numatyta viena darbo vieta, bilietų kasoje – trys, taip 

pat reikalinga nedidelė patalpa spausdintuvams, skeneriams ir pan. 
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Kitos koncertų centro lankytojams atviros zonos, pvz., rūbinė, viešieji tualetai ir pirmosios 

pagalbos punktas, turi būti aiškiai paţymėtos ir lengvai pasiekiamos iš įėjimo fojė, tačiau neturi uţgoţti 

pagrindinės registratūros, bilietų kasos ir informacijos centro. Rūbinėje turi būti numatyta 600 vietų, o 

spintelių zonoje – 200. Būtina suplanuoti papildomą 100 vietų rūbinę organizuotoms turistų ir moksleivių 

grupėms. Viešieji tualetai lankytojams skirtose zonose turi būti pritaikyti visiems lankytojams, įskaitant 

neįgaliuosius ir tėvus, kuriems reikėtų pervystyti kūdikius. Čia taip pat turi būti nedidelė atskira patalpa 

maitinančioms motinoms. Šias erdves galima grupuoti ar pagal poreikį išsklaidyti. 

Turi būti nurodyta apsaugos posto vieta ir ribos, tačiau vestibiulyje jis neturėtų dominuoti ir 

atrodyti grėsmingai. 

Maitinimo patalpos 

Projekte turi būti numatyta keletas maitinimo vietų. 

Reikia numatyti didelę iki 150 vietų kavinę, kuri būtų svarbi susitikimų vieta Kaune ir uţtikrintų 

malonią, bendrauti skatinančią atmosferą. Turėtų būti pasinaudojama graţiais aplinkos vaizdais ir 

natūralia dienos šviesa. Būtų tikslinga įkurdinti šią kavinę įėjimo fojė erdvėje – jai reikėtų numatyti atskirą 

įėjimą. Prie kavinės siūloma planuoti 50 vietų lauko terasą su tiesioginiu išėjimu. Kavinės baras turi būti 

suplanuotas taip, kad vakare jį būtų galima transformuoti į pagrindinį koncertų salės barą. 

Reikia numatyti dar dvi maitinimo įstaigas. Viena galėtų būti aukštos klasės restoranas iki 60 

vietų, o kita – vidutinės klasės restoranas iki 80 vietų. Abiejose įstaigose turi būti numatytos lauko terasos 

– atitinkamai 40 ir 60 vietų, su vaizdu į upę arba naują parką. Abi įstaigos turi veikti ir tada, kai kitos 

pastato dalys publikai yra neprieinamos. 

Koncertinės funkcijos palaikymui pastate turi būti išdėstyti trys atskiri barai. Pastato viduje ir 

lauke galima numatyti mobilias uţkandines ir gėrimų prekybos vietas ir suplanuoti atitinkamas patalpas jų 

įrenginiams saugoti. 

Numatant vietas maitinimo įstaigoms ir barams, reikia suplanuoti pagrindinę virtuvę ir virtuvės 

sandėlį (galima įrengti ir atskiras virtuves, jei manote, kad tai reikalinga ir pagerins veiklos efektyvumą). 

Netoli maitinimo įstaigų reikia suprojektuoti personalo tualetus, dušus, persirengimo kambarius su 

spintelėmis ir tualetus lankytojams. 

Virtuvė taip pat turi aptarnauti iki 600 svečių po darbo valandų per parodų atidarymus fojė ir 

(arba) renginius konferencijų centre furţetų metu. 

Maitinimo įstaigų, barų ir bufetų vietos turi būti gerai apgalvotos, joms numatant atskirus 

įėjimus ir, jei įmanoma, tiesioginę joms skirtą prieigą produktų pristatymui ir šiukšlių išmetimui. 

Koncertų salės 

Pagrindinė koncertų salė 

Tai yra techniškai sudėtinga erdvė, kuriai keliami aukščiausi lankytojų pasitenkinimo ir 

funkciniai reikalavimai. Planuojama pagrindinė 1 500 vietų salė, turinti aukščiausios kokybės akustiką, 

kurios techninės galimybės leis rengti įvairiausius muzikos renginius ir klasikinės muzikos koncertus. 

Salės interjeras taip pat turi būti išskirtinis, kuriantis erdvės įspūdį ir keliantis nuostabą. 

Buvimas salėje turi būti ne tik asmeninė, bet ir kolektyvinė socialinė patirtis. Ši erdvė turi būti unikali, todėl 
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konkurso dalyviams derėtų apgalvoti, kaip horizontalia ir vertikalia kryptimis išdėstyti ţiūrovų vietas ir 

salės techninę įrangą, pvz., operatorinės patalpą. Salės projekte turi būti uţtikrintas komfortas publikai, 

įskaitant gerą scenos matomumą iš kiekvienos ţiūrovo vietos. 

Pagrindinėje koncertų salėje reikia suplanuoti stacionarius atlenkiamus krėslus (kad būtų 

galima patogiau praeiti) ant nuolaidţių grindų, išdėstant jas įvairiais lygiais, su parteriu, loţėmis ir 

balkonais. Turi būti numatyta maţiausiai 18 vietų neįgaliesiems su veţimėliais (1,2 % iš visų nustatytų), 

taip pat vietos juos lydintiems asmenims. 

Taikant teatro technologijas scena turi būti pritaikyta įvairiausioms transformacijoms (su 

orkestro duobe). Portalo arkos plotis turi būti 20 m. Panašaus dydţio pagrindinės scenos gylis turi 

sudaryti sąlygas įvairiausiems pastatymas ir skirtingam atlikėjų skaičiui. Spektaklių erdvėje turi būti 

inţinerinė infrastruktūra, galinti patenkinti įvairius reikalavimus, tarp jų apšvietimo ir garso stiprinimo. 

Pastaba: Pastato aukštis apribotas iki 25 m. Tai gali neleisti įrengti reikalingo aukščio teatro 

tipo dekoracijų kilnojimo sistemų, nes tam reikia maždaug 24,5 m grynojo aukščio. Svarbu pažymėti, kad 

ši sistema nėra projekto reikalavimas, bet dekoracijų kilnojimo sistemą galima projektuoti, jei įmanoma 

laikantis apribojimų. 

Antroji salė 

Antrojoje salėje turi tilpti iki 700 ţmonių. Tai turi būti lanksti „juodos dėţės“ tipo erdvė, kurioje 

gali būti rengiami įvairiausių tipų pasirodymai su skirtingomis sėdėjimo vietų konfigūracijomis, įskaitant 

„arenos“ tipo pasirodymus (ţr. galimų išdėstymų schemą). Grindys turi būti lygios, bet esant poreikiui 

sėdimos vietos gali būti išdėstomos nuolaidţiai naudojant mobilias tribūnų tipo kėdes (kurios turi būti 

laikomos atskiroje patalpoje, kai jų nereikia).  

Šios antrosios salės tarnybinė infrastruktūra taip pat turi būti lanksti ir aptarnauti įvairius 

renginius. Šios salės akustika turi būti aukštos kokybės, bet neprivalo prilygti pagrindinės salės akustikai. 

Prireikus ši erdvė gali būti panaudota centro konferencinei veiklai ir (arba) pasitarnauti kaip 

scena lauko amfiteatrui, numatytam parke. 

Konkurso dalyviai turėtų pritaikyti gerąją tarptautinę praktiką kurdami salių interjerą ir erdvinį 

planavimą, įskaitant, bet neapsiribojant: ţiūrėjimo kampus; regėjimo ir klausos apribojimus; pagrindinę 

sceną; uţkulisius ir perėjimus prie šoninių vietų, operatorinės išdėstymą ir vietą bei įėjimus ir išėjimus 

(taip pat evakuacinius). 

Išsamūs techniniai reikalavimai salėms bus pateikti po konkurso. Plačiau apie akustiką ţr. šio 

dokumento 36 p. 

Informacija apie abiejų koncertų salių uţkulisių reikalavimus 23-24 p. 

 

 

 

Antroji salė – galimas lankstus išplanavimas 
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Konferencijų centras 

Konferencijų centras taip pat yra būtina pastato dalis. Jame turi tilpti iki 600 konferencijų 

dalyvių. 

Konferencijų centras turės jam skirtas patalpas, o prireikus naudos kitas pastato patalpas. 

Konferencijų centro patalpos turi būti lanksčiosiai suprojektuotos , jose turi būti galimybė 

įvairiam patalpų išdėstymui ir konfigūracijoms aptarnaujant 20–100 svečių susirinkimus ir renginius (ţr. 

toliau pateikiamą schemą). Tokį lankstumą galima pasiekti taikant mobilias pertvaras, kurios uţtikrintų 

akustinį patalpų, kuriose vyksta renginys, atskyrimą. Bendrai laikomi šioms patalpoms skirti baldai ir 

įranga (įskaitant garso ir vaizdo) taip pat uţtikrins sklandų konferencijų centro darbą. 

Natūrali dienos šviesa yra pageidautinas, bet nebūtinas dalykas Konferencijų centre. 

Atvykstantiems delegatams turi būti aišku, kur yra konferencijų centras, o kelias į jį turi būti aiškus. 

Konferencijų centro registratūra, kuri gali būti laikina, turi būti aiškiai matoma iš įėjimo fojė.  

Didesni konferencijų centro renginiai gali vykti antroje koncertų salėje, kaip nurodyta anksčiau. 

Įėjimo fojė gali būti naudojama kaip konferencijų centro poilsio erdvė priėmimams, renginių atidarymui ir 

net pietums (kuriuos ruošiant prisidėtų pagrindinė virtuvė, ). Kitos pastato patalpos, kuriomis naudojasi 

konferencijų centras, yra rūbinė ir spintelių patalpa, viešieji tualetai, koridoriai ir pagrindinės įėjimo fojė 

laukimo zonos. 

Jei įmanoma, konkurso dalyviai galėtų numatyti atskirus įėjimus į konferencijų centrą. 
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Konferencijų salė – galimas lankstus išplanavimas 

 

Pagalbinės patalpos 

Personalo patalpos 

Koncertų centrui kuruoti, tvarkyti ir eksploatuoti bus suburta administracijos komanda. Biurų ir 

pagalbinio personalo darbo vietos turi būti išdėstytos apgalvotai, nenutolusios nuo pagrindinių pastato 

patalpų (pavyzdţiui, koncertų salių ir konferencijų centro), taip pat nuo įėjimo fojė ir kitų pagalbinių 

patalpų. 

Reikia numatyti iki 26 nuolatinių darbo vietų, įskaitant lanksčias darbo vietas su dalinimuisi 

skirtais stalais kur, kaip laikinose darbo vietose, galėtų įsikurti dar iki 16 darbuotojų. Numatoma, kad turi 

būti įrengtos šios nuolatinių darbuotojų darbo vietos: 
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• Sekretoriatas/priimamasis(1 darbo vieta); 

• buhalterija (2 darbo vietos atskirame kabinete, netoli sekretoriato); 

• direktoriaus kabinetas (1 darbo vieta); 

• Administracinė komanda (4 darbo vietos); 

• administracijos darbuotojai, atliekantys funkcijas, susijusias su viešaisiais ryšiais, 

rinkodara, renginiais (12 darbo vietų); 

• administracijos darbuotojai, atliekantys funkcijas, susijusias su ţmogiškaisiais ištekliais, 

operacijų ir padalinių valdymu (įskaitant maitinimą) (6 darbo vietos).  

Trumpalaikio sandėliavimo vietos turėtų būti numatytos anksčiau minėtose darbo vietose, o 

ilgalaikiam archyvavimui bus skirta atskira patalpa. Taip pat turi būti numatytos kitos pagalbinio personalo 

patalpos, įskaitant susirinkimų patalpas (ir didelį, iki 20 vietų susirinkimų kambarį), kopijavimo ir (arba) 

biuro reikmenų patalpas, virtuvėlę (su įranga), valgomąjį. Darbuotojams turi būti suprojektuoti atskiri 

tualetai, dušai, persirengimo patalpos ir rakinamos spintelės (maitinimo srities darbuotojams). 

Papildomas personalas, kuriam nereikia nuolatinių darbo vietų, bet kuris naudosis bendromis 

patalpomis, tai maitinimo srities personalas bei trumpalaikiai samdomi darbuotojai parodoms arba 

renginiams. 

Personalo patalpų išdėstymas ir aplinka turi būti šiuolaikiška ir patogi. Kiekvienai darbo vietai 

reikalinga natūrali dienos šviesa, pageidaujamas graţus vaizdas uţ lango. Darbuotojų patogumui turėtų 

būti sudarytos tinkamos sąlygos, kur įmanoma taikant pasyviąsias technologijas. Būtina tarnybines 

patalpas planuoti lanksčiai ir efektyviai. 

Projekte personalo patalpos gali būti siūloma išdėstyti centralizuotai arba išskaidytai. 

Darbuotojams turi būti skirtas atskiras įėjimas netoli vieno iš centro apsaugos punktų.  

Užkulisiai 

Projekte turi būti numatyti uţkulisiai ir atlikėjams skirtos patalpos. 

Uţkulisių zona apima galinę ir šonines scenas įskaitant patalpas, kurios skirtos pasirodymų 

dalyviams ir kuriose jie galėtų rinktis arba laukti, kol turės eiti ant scenos (prireikus, šios erdvės gali būti 

sujungtos su scena).  

Uţkulisiai galėtų būti suprojektuoti kaip bendra patalpa, naudojama abiem salėms, arba kaip 

atskiros patalpos, skirtos kiekvienai iš salių. Taip pat turi būti numatytos specialios įrangos valdymo 

patalpos, skirtos reţisūrai, garso ir apšvietimo įrangai valdyti. 

Turi būti suprojektuotos įvairios atlikėjams skirtos patalpos, tokios kaip: 

• grupėms ir pavieniams asmenims skirtipersirengimo kambariai su uţrakinamomis 

spintelėmis, tualetais ir dušais; 

• saugi patalpa, skirta instrumentams ir įrangai laikyti (pianinas turi būti saugomas po 

pagrindine scena, jis turi būti prieinamas iš uţkulisių, bet prireikus pianiną turi būti galima nugabenti ant 

scenos mechaniniu būdu); 

• ţaliasis kambarys ir bendra pasirodymų dalyvių patalpa, kuria būtų galima naudotis 

prieš pasirodymus ir po jų; joje turėtų būti virtuvėlė ir (arba) baro zona; 

• repeticijų salė. 

Siekiant efektyviai išnaudoti erdves uţkulisiai ir kitos atlikėjams skirtos erdvės turi būti 

daugiafunkcinės ir lanksčios. Esant poreikiui pvz. norint surengti orkestro ar choro repeticiją, repeticijų 
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salė galėtų būti sujungiama su ţaliuoju kambariu ir kitomis patalpomis (atkreipti dėmesį, kad repeticijų 

studijos garso kokybė turi būti aukšta, beveik tokia pat kaip pačios pagrindinės salės).  

Techniniai koncertų salės reikalavimai, įskaitant akustinį projektą, bus sprendţiami po 

konkurso. Daugiau informacijos apie akustiką pateikta šio dokumento 36 p.  

Aptarnavimo patalpos 

Pastato aptarnavimo ir prieţiūros patalpų išdėstymas yra toks pats svarbus, kaip ir labiau 

matomų viešųjų patalpų. Turi būti suprojektuota krovinių zona, ţyminti tarnybinį įėjimą į pastatą. Ji turi būti 

naudojama pagal veiklai, renginiams ir konferencijoms taikomus reikalavimus (pvz., parengiant ir po 

renginio sutvarkant patalpą), taip pat kasdien teikiamoms paslaugoms taikomus reikalavimus (pvz., 

maisto ir gėrimų bei biuro reikmenų pristatymas). 

Krovinių zona turi būti dengta, numatant pakankamai erdvės sunkiasvorios transporto 

manevravimui, ji turi būti įrengta saugojamoje teritorijoje. Dirbtuvės, baldų, pakavimo, atliekų ir 

perdirbamų medţiagų pristatymo ir sandėliavimo patalpos turi būti projektuojamos greta krovinių zonos. 

Turi būti numatytos atskiros medienos, metalo ir apdailos (pvz., daţymo) dirbtuvės. Šios 

dirbtuvės turi būti tinkamai suprojektuotos, su reikiama įranga, specialiąja ir bendrąja ventiliacija. Taip pat 

turi būti numatyti bendros sandėliavimo patalpos ir nedidelis dirbtuvių biuras, kuriame galėtų dirbti iki 

šešių darbuotojų.  

Siekiant uţtikrinti šalia esančio parko prieţiūrą, turėtų būti numatytas parko priţiūrėtojams 

skirtas kabinetas ir personalo patalpos, taip pat didelių įrenginių prieţiūros ir laikymo, pavyzdţiui, didelių 

vejapjovių sandėlis. 

Turi būti numatyta pakankamai erdvės techninėms patalpoms ir įrangai, vertikaliems 

vamzdynų stovams, ortakiams. Ji pastate turi būti išdėstyta taip, kad efektyviai uţtikrintų funkcionavimą. 

Tarnybinėms patalpoms taikomi aukšti saugos reikalavimai. Būtina uţtikrintireikalaujamą 

apsaugos nuo gaisro bei patalpų mikroklimato lygį; taip pat turi būti projektuojama atsiţvelgiant į galimas 

stichines nelaimes, pvz., potvynius. 

Požeminė automobilių aikštelė 

Turi būti įrengta 260 vietų poţeminė automobilių aikštelė (garaţas).  

Konkurso dalyviai pateikdami poţeminės automobilių aukštelės sprendimą turi atsiţvelgti į 

konkrečias vietos sąlygas ir į tai, kad arti yra upė. Būtina apgalvoti automobilių eismą aikštelėje ir 

įvaţiavimą į ją, aikštelėje turi būti kuo maţiau sankryţų ir galimų susigrūdimo taškų. Nuo automobilių 

aikštelės iki koncertų centro fojė turi būti įrengti aiškiai matomi pėsčiųjų takai, erdvė turi būti saugi ir su 

aiškiomis ribomis. Aikštelėje (garaţe) turi būti įrengtos priešgaisrinės, apšvietimo ir vėdinimo sistemos.  

Reikalavimai teritorijos sutvarkymui 

Viešoji lauko erdvė 

Vietos kraštovaizdţio ir aplinkinės teritorijos planavimas yra ne maţiau svarbus nei koncertų 

centro. Tikimasi, kad šis konkursas, skirtas teritorijos kairiajame Nemuno upės krante vystymui, iškels 

aukštus kokybės standartus ir suteiks stimulą tolimesniai šios miesto dalies regeneracijai Šiuo poţiūriu 

svarbu tai, kad šioje miesto dalyje esantis Aleksotas yra reto uţstatymo gyvenamoji teritorija ant stataus 
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upės kranto. Į rytus nuo šios zonos teritorijos charakteris keičiasi į stambesnio mastelio pramonines ir 

buvusias gamybines teritorijas.  

Daugiau informacijos apie šiai teritorijai taikytinus projektavimo reikalavimus ţr. šio dokumento 

27-28 puslapyje.  

Konkurso dalyvių sklype prašoma numatyti šia lauko erdves: 

- Aikštė. Svarbu suformuoti naują aikštę. Jos dydis turėtų būti panašus į pastato fojė dydį. 

Aikštės funkcija – pagrindinis išorinis orientyras ir prieigos prie projektuojamo pastato. Šioje zonoje turi 

būti suprojektuoti maţosios architektūros objektai: lauko baldai, apšvietimo įrenginiai ir pėsčiųjų 

orientavimuisi skirtos nuorodos. Taip pat turi būti atsiţvelgta į tolesnio kraštovaizdţio formavimo 

laikinuosius elementus, įskaitant sodinamus medelius, kurie šiai vietai suteiktų individualių bruoţų.  

Šioje zonoje turi būti numatyta paslaugų infrastruktūra, kuri leistų naudoti mobiliąsias kavines 

ir prekybos vietas, kuriose prekyba būtų vykdoma pagal poreikį. 

- Parkas. Naujas Kauno viešojo naudojimo parkas turi būti suprojektuotas kaip šio 

projekto dalis. Tai bus nauja kraštovaizdţio teritorija, skirta ir visam miestui, ir kairiojo Nemuno kranto 

Aleksoto bei kitų rajonų gyventojams. 

Parkas ir pastatas turi papildyti vienas kito funkcijas, kai kurios koncertų centro funkcijos 

numatomos parko teritorijoje. Tai 1 500 vietų „natūralus“ amfiteatras ir sceniniams pasirodymams skirta 

dengta zona, kuri būtų naudojama organizuojant renginius, festivalius ir kitus pasirodymus lauke. Ši 

dengta pasirodymų zona turi būti išdėstyta taip, kad būtų netoli viduje esančių koncertų centro salių (ši 

dengta zona galėtų būti integruota su pastatu, jeigu tai dera projekte). 

Pastaba: Konkurso dalyviai gali patys nuspręsti, ar naujasis koncertų centras turi būti pačiame 

naujajame parke, ar greta jo.  

- Paupio pėsčiųjų ir dviračių takas. Naujasis paupio pėsčiųjų ir dviračių takas sklype turi 

būti įrengtas taip, kad susijungtų su aplinkiniu pėsčiųjų ir dviračių takų tinklu, įskaitant jau esantį pėsčiųjų 

ir dviračių taką, einantį į vakarus paraleliai H. ir O. Minkovskių gatvei, Aleksoto tiltu per Nemuną į 

vakarus, taip pat numatomą pėsčiųjų ir dviratininkų tiltą nuo Nemuno salos (ir ten siūlomo sukurti 

nacionalinio mokslo ir inovacijų centro) į šiaurės rytus. Greta konkurso teritorijos esančių dviračių takų 

ţemėlapis pateikiamas priede X10. 

Konkurso dalyviai į projektą taip pat turi įtraukti upės keleivinio transporto prieplauką. Nors 

specifiniai reikalavimai dar nenustatyti, ji turi būti maţiausiai 100 m ilgio ir 4 m pločio, numatyta universali 

prieiga. 

Pastaba: Nors vyraujantis užstatymo charakteris į rytus nuo sklypo, palei H. ir O. Minkovskių 

gatvę yra industrinis ir postindustrinis, konkurso dalyviai gali pateikti savo kraštovaizdžio ir viešųjų erdvių 

planavimo variantus, atsižvelgdami į ateityje įvyksiančius pokyčius. Svarbu apgalvoti, kaip galima 

integruoti pėsčiųjų ir dviračių takus ir palengvinti šių teritorijų panaudojimą.  

Projektuojant sklypą (be jau minėtų specifinių reikalavimų) taip pat turi būti keliami aukščiausi 

kokybės reikalavimai. Tai taikoma šalikelėms ir šaligatviams palei H. ir O. Minkovskių gatvę ir kitiems 

elementams. 

Trumpalaikio sustojimo vietos 
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Trumpalaikio sustojimo vieta (-os) yra skirtos išlipimui iš transporto priemonių turi būti 

numatyta (-os) taip, kad lankytojus būtų galima priveţti prie pat pagrindinio įėjimo į pastatą. Sustojimo 

vieta skirta labai svarbiems asmenims (VIP) atveţti, taksi, mikroautobusams ar autobusams. Išlipimo iš 

transporto priemonių vietos skirtos šiems atvejams gali būti įrengtos kartu arba atskirai, atsiţvelgiant į 

projekto specifiką. 

Sustojimo vieta (-os) turi būti gerai integruota (-os) į viešosios zonos projektavimo dalį. Ji nėra 

skirta transporto priemonėms, įskaitant taksi, laukti ilgesnį laiką, tik kol keleiviai išlipa iš transporto 

priemonių. Šioje vietoje turi būti leidţiama vienu metu sustoti iki 5 mikroautobusų ar autobusų. Vieta turi 

būti parinkta tinkamu atstumu, kad nenutoltų nuo pėsčiųjų prieigos į pastatą ir iš jos būtų galima lengvai 

pasiekti bendrai naudojamas ir viešąsias zonas. 

 

Transporto priemonių aikštelė 

Turi būti numatyta 170 transporto priemonių aikštelė. Tam tikra zona turi būti numatyta ir 

saugiai motociklų aikštelei. 

Transporto priemonių stovėjimo aikštelės gali būti numatytos daugiau nei vienoje vietoje, o 

jų išdėstymas turi būti gerai integruotas į sklypo planą. Konkurso dalyviai turi jas projektuoti 

laikydamiesi priimtų tarptautinių standartų, taikomų transporto priemonių aikštelėms, įskaitant 

neįgaliųjų transporto priemonių aikštelę ir jos išdėstymą. Būtina apgalvoti transporto priemonių eismą 

aikštelėje, jų įvaţiavimą, aikštelėje turi būti kuo maţiau sankryţų ir galimų susigrūdimo taškų. Nuo 

automobilių aikštelės (-ių) iki koncertų centro ir viešųjų erdvių turi būti įrengti aiškiai matomi pėsčiųjų 

takai. Aikštelėse turi būti numatyta jų aptarnavimui reikalinga infrastruktūra pvz. apšvietimas. 

Turi būti numatytas reikiamas dengtų ir saugomų dviračių aikštelių skaičius, kad jose būtų 

galima pastatyti iki 200 dviračių. 

Projektavimas, sklypo planavimas ir techniniai reikalavimai  

Projekto gairės 

Šis projektas turi tapti katalizatoriumi kitiems Kauno miesto vystymo darbams, ypač – 

kairiojo (pietinio) Nemuno pakrantės regeneracijai. Miesto plėtra pastaruoju metu vyko be strategijos ir 

nekoordinuotai, buvo koncentruojamasi į priemiesčių vystymą, o plėtra pačiame mieste vykdyta 

daugiausia rinkos subjektų. Taip mieste vyko pokyčiai, neatsiţvelgiant į gretimybes ir bendresnį 

urbanistinį kontekstą.  

Kauno miesto savivaldybės administracija siekia pakeisti tokią vyraujančią tendenciją. 

Siekiama sukurti aiškią ilgalaikę viziją, kokia turi būti tolesnė Kauno miesto plėtra, grįsta gerąja 

tarptautine praktika ir miesto konteksto specifika. Siekiama nustatyti kompleksinius urbanistinio 

planavimo principus, įskaitant tinkamą uţstatymo tankumą, ţemės panaudą ir susijusius 

aplinkosaugos bei tvarumo kriterijus.  

Šis projektas suteikia galimybę kuo anksčiau pradėti taikyti minėtuosius principus. Tam 

tikros projekto gairės buvo nustatytos jau galimybių studijos etapu. Toliau tekste jos yra apibūdintos 

bei konceptualiai iliustruojamos pateiktais brėţiniais ir schemomis. Šiomis gairėmis siekiama padėti 

konkurso dalyviams parengti savo projektus. 
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1. Tankaus uţstatymo teritorija: objektui 

skirtas sklypas yra gana arti miesto centro, todėl 

konkurso dalyviai rengdami projektą turėtų gerai 

apgalvoti uţstatymo tankumą (taip pat atsiţvelgti į 

specifinius apribojimus, kurie taikomi šiai vietai – ţr. p. 

14, kur rašoma išsamiau). 

 

 

2. Mišrios funkcijos teritorija: konkurso 

sąlygose nurodomos įvairios funkcijos, kurias 

numatyta vykdyti analizuojamoje teritorijoje, įskaitant 

koncertų centrą ir viešojo naudojimo parką. Svarbu, 

kad viešojo naudojimo parkas būtų suprojektuotas 

taip, kad nebūtų uţkertamas kelias plėtrai ateityje. 

 

3. Pralaidumas: koncertų centro ir 

aplinkinės viešojo naudojimo teritorijos konkurso 

sąlygose pateiktas reikalavimas aprėpti daugiau nei 

20 000 m
2
 erdvę, tai didelės apimties darbas. 

Konkurso dalyviai turi atsiţvelgti į konkurso sąlygų 

reikalavimus, kuriuos privaloma įgyvendinti, taip pat 

uţtikrinti tinkamą pastato (pastatų) mastelį ir itin didelį 

pralaidumą, reikalingą projektuojamam 

visuomeniniam pastatui.  

 

4. Prieinama viešoji erdvė: teritorija 

tarp pastatų tokia pat svarbi kaip ir patys pastatai. 

Konkurso dalyviai turi atsiţvelgti į gero prieinamumo 

reikalavimą, taikomą visuomeninio pastato projektui, 

uţtikrindami, kad jo parengimas būtų grįstas 

aplinkinės teritorijos ir platesnio Kauno miesto 

konteksto paţinimu. 

 

5. Viešųjų erdvių  tinklas: laikydamiesi 

3 ir 4 punkto nurodymų, konkurso dalyviai taip pat 

turi atkreipti dėmesį į tai, kaip plėtra, vykdoma 

numatytoje vietoje, siejasi su platesniu viešųjų 

erdvių  tinklu. Tai ypač svarbu siekiant uţtikrinti, kad 

projektas gerai derėtų su tuo, kas yra uţ upės, taip 

pat, kad ateityje galėtų būti sukurta bendra 

infrastruktūra, besidriekianti palei kairįjį krantą ir 

apimanti Aleksoto tolimesnes kaimynines teritorijas.  
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6. „Iš visų pusių matomo pastato (-ų)“ 

architektūra: dėl pastato vietos specifinių 

ypatumų ir teritorijų, su kuriomis jis ribojasi, šis 

pastatas (-i) neturi „galinio“ fasado pusės; visi su 

vieta susiję aspektai yra vienodos svarbos. 

Todėl konkurso dalyviai turi atsiţvelgti į tai, kad 

projektas rengiamas pastatui, matomam ir 

vienodai svarbiam „iš visų pusių“. 

 

7. Viešosios funkcijos prieinamumas: 

koncertų centras yra svarbus visuomeninis 

pastatas ir viešoji erdvė, esantys Kauno mieste. 

Todėl pastato (-ų) ir su juo susijusios viešosios 

erdvės prieinamumas viešajam naudojimui turi 

būti kiek įmanoma geresnis, tai reiškia visišką 

integruotumą ir nenutrūkstamus funkcinius 

ryšius.  

 

8. Ţmogiško mastelio gatvės profilis: 

kairiajame Nemuno krante plėtra vyko 

daugiausia nekontroliuojamai ir neplanuojamai, 

tai lėmė dabartinę ţemės sklypų panaudojimo 

įvairovę, kai šalia esantys sklypai (pramoniniai 

ir gyvenamieji) naudojami, atrodytų, 

nesuderinamoms reikmėms. Dėl to maţai 

dėmesio buvo skirta pėsčiųjų eismui. 

Planuojama, kad laikui bėgant kairysis krantas 

ţymiai pasikeis. Taip koncertų centro teritorijos 

planavimas turėtų tapti gatvės pritaikymo 

pėstiesiems ir dviratininkams pavyzdţiu. 

 

9. Pasiekiamumas įvairiomis transporto 

priemonėmis: atrodo, kad statybos sklypas yra 

geroje miesto vietoje, tačiau viešojo transporto 

tinklas čia išvystytas palyginti menkai. 

Būsimojo koncertų centro ir viešojo naudojimo 

parko sėkmė labai priklausys nuo jos 

pasiekiamumo atvykstant iš įvairių miesto 

vietų. Konkurso dalyviai turėtų apsvarstyti 

galimybes pasiekti sklypą įvairiomis transporto 

priemonėmis. 

. 
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Planavimas 

2012 m. Kaunas miesto savivaldybė nusprendė pastatyti naują koncertų centrą (ir susijusią 

kultūrinę infrastruktūrą) Kaune. Tais pačiais metais procesas paţengė tiek, kad buvo pasirinkta 

koncertų centro vieta ir sklypas Aleksote 

Statybos vieta yra kultūros paveldo vizualinės apsaugos zonoje, apimančioje vaizdų į (iš) 

Kauno Senamiesčio ir Naujamiesčio. 

Remiantis minėtais sprendimais, buvo parengti detalieji planai, kuriuos savivaldybė 

patvirtino 2015 m. sausio 19 d. Planuose buvo nurodyta, kad 39 908 m² teritorija yra visuomenėms 

reikmėms skirta ţemė, įskaitant mokslo ir švietimo, kultūros ir sporto, sveikatos prieţiūros pastatų 

statybos ir infrastruktūros kūrimo. Ţemės sklypui taikomi apribojimai aprašyti Konkurso sąlygų p. 14. 

Detalusis planas pateikiamas X6 priede.  

Pastaba: šis architektūrinis urbanistinis konkursas skirtas projekto koncepcijai sukurti, o 

techninės detalės bus sprendžiamos techninio projektavimo metu. 

Kauno miesto savivaldybės bendrąjį planą (Bendrąjį planą) galite rasti: 
http://www.kaunas.lt/wp-content/uploads/sites/13/2015/06/02pagrindinisvienaslapas10000-

1.jpg  
 
Daugiau informacijos apie bendrąjį planą rasite šioje interneto nuorodoje:  
http://www.kaunas.lt/Miestoistika/bendrasis-planavimas/kauno-miesto-savivaldybes-

teritorijos-bendrasis-planas-2013-2023-m/  
 

Ţemės sklypas yra vienoje iš dviejų miesto tikslinių teritorijų (2014–2020), kurias numatoma 

regeneruoti mieste (ţr. paveikslą, kuriame pateikta daugiau informacijos); ši zona yra Aleksote. Kauno 

miesto savivaldybė išskyrė šią zoną, kaip turinčią potencialo tolesnei miesto infrastruktūros plėtrai į 

pietus uţ Nemuno. Aleksotas buvo įvardintas kaip teritorija, kurioje galima plėsti Kauno verslo, 

mokslo, kultūros ir poilsio infrastruktūrą ir išnaudoti vietos potencialą, taip pat vystyti gyvenamosios ir 

komercinės paskirties statybą. Ţemesnioji upės kairiojo kranto terasa pripaţinta geriausia vieta 

kultūrinei zonai, sujungiant ją su kitomis derančiomis funkcijomis, siekiant pakeisti anksčiau vyravusią 

ir tebevyraujančią pramoninę paskirtį.  

http://www.kaunas.lt/wp-content/uploads/sites/13/2015/06/02pagrindinisvienaslapas10000-1.jpg
http://www.kaunas.lt/wp-content/uploads/sites/13/2015/06/02pagrindinisvienaslapas10000-1.jpg
http://www.kaunas.lt/urbanistika/bendrasis-planavimas/kauno-miesto-savivaldybes-teritorijos-bendrasis-planas-2013-2023-m/
http://www.kaunas.lt/urbanistika/bendrasis-planavimas/kauno-miesto-savivaldybes-teritorijos-bendrasis-planas-2013-2023-m/
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Kauno tikslinių teritorijų ţemėlapis. 

31 puslapyje pateikiama 2013–2023 m. Kauno miesto savivaldybės teritorijos Bendrojo 

plano ištrauka. Rengiant šį Bendrąjį planą buvo atsiţvelgta į poreikį gerinti šios teritorijos jungtis su 

kitomis miesto dalimis ir pralaidumą. Tai savo ruoţtu prisidės prie tolesnio teritorijų vystymo Aleksote 

ir išilgai kairiojo Nemuno kranto terasos.  

Bendrajame plane taip pat parodomos trys naujos jungtys, kurios turėtų sujungti Nemuno 

krantus, uţtikrindamos geresnį pietinės ir šiaurinės pakrančių ryšį ir šiek tiek pastūmėdamos Kauno 

centrą į pietinę pusę. Koncertų centro projektas šiuo poţiūriu yra išskirtinis, nes veiks kaip būsimųjų 

pokyčių mieste katalizatorius, apimdamas svarbią teritoriją netoli upės. 

Projektas, kuris bus atrinktas konkurso metu, turės būti įgyvendintas atsiţvelgiant į Kauno 

miesto savivaldybės ir LR teritorijų planavimą, statybas reglamentuojančius teisės aktus.  
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Susisiekimas 

Ši teritorija yra lengvai pasiekiama automobiliu. Ji yra tik maţdaug uţ 3 km nuo „Via Baltica“ 

transporto koridoriaus (A5/E67 dviejų eismo juostų magistralė), kuris jungia Kauną su kita Lietuvos 

dalimi ir didesniu regionu (Lenkija, Latvija ir Estija).  

Kitomis transporto priemonėmis šią teritoriją pasiekti yra sunkiau. Nors ji yra gana arti 

Kauno centro, sklypas yra kitoje (kairiojoje) Nemuno pakrantėje, atskirtas nuo didţiosios miesto 

dalies, įskaitant centrą ir Senamiestį, kurie išsidėstę šiauriniame krante. Dešinįjį ir kairįjį (šiaurinį ir 

pietinį) krantus jungia Vytauto Didţiojo tiltas, esantis maţdaug uţ 400 m į vakarus nuo šios teritorijos. 

Antrasis, M. K. Čiurlionio tiltas yra apie 1 200 m į pietvakarius. 

Tarp šių tiltų yra ir juos su koncertų centro teritorija jungia H. ir O. Minkovskių gatvė. Tai yra 

vietinis susisiekimo su šia teritorija kelias, ir sudarytas vietomis dviejų, o vietomis keturių eismo juostų. 

Per visą jo ilgį eina autobusų maršrutas. Kauno miesto savivaldybė įgyvendindama šį koncertų centro 

projektą dės visas pastangas atnaujinti šį kelią ir pagerinti šioje vietoje teikiamas viešojo transporto 

paslaugas, kad koncertų centras pasinaudotų strategiškai patogia teritorija centrinėje miesto dalyje.  

Bendrajame plane (2013-2023) taip pat numatomas pėsčiųjų tiltas, planuojamas tarp tos 

vietos, kurioje numatomas koncertų centras, ir nacionalinio mokslo ir inovacijų centro Nemuno saloje 

(vadinamo „Mokslo sala“); šis tiltas eitų per Nemuną. Jis jungtų pėsčiųjų takus šiauriniame Nemuno 

krante ir platesnę miesto centro sritį, per jau esančius du pėsčiųjų tiltus. Pirmasis salą jungia su S. 

Daukanto g., o antrasis yra labiau nutolęs į vakarus ir jungia Karaliaus Mindaugo krantinę ir salą. 

Koncertų centro automobilių aikštelėms taikomi reikalavimai aprašyti šio dokumento p. 24-

26. 
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Artimiausios viešojo tramsporto stotelės: 

1. H. ir O. Minkovskių g. 

2. Veiverių g. 

3. Vytauto Didžiojo tiltas 

 

Pagrindinės transporto jungtys mieste 

Erdvės planavimas, funkciniai ryšiai ir logistika 

34 puslapyje pateikiamoje schemoje pavaizduoti Kauno M. K. Čiurlionio koncertų centro 

funkciniai ryšiai. Konkurso dalyviai turėtų atkreipti dėmesį, kad schema pateikiama tik kaip pavyzdys, 

ir tikimasi kūrybiškumo logiškai pagrindţiant pastato ir susijusių teritorijų planavimą. 

Judėjimas ir orientavimasis koncertų centre turėtų būti natūralus ir intuityvus, kad nereikėtų 

naudotis perteklinėmis nuorodomis ir orientavimosi priemonėmis. Pastatą turi būti paprasta naudoti, 
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pasiekti, jame judėti ir orientuotis, turi būti kuo maţiau sankirtų, kliūčių ir trukdţių vizualinėms ir 

fizinėms jungtims. 

Tam, kad pastatas veiktų sklandţiai, projektuojant pastatą ir aplinkinį kraštovaizdį labai 

svarbu numatyti tris atskirus judėjimo takus (ir su jais susietus įėjimus): 

 Lankytojų  judėjimo trajektorijos: įėjimas ir kitos viešosios patalpos turi būti 

išdėstytos logiškai, kad lankytojai galėtų lengvai orientuotis ir judėti. Jos turi būti suprojektuotos 

išvengiant galimų susikirtimų ar susijungimų su tokiais viešaisiais praėjimais, kur galėtų susitelkti 

daugiau lankytojų ir susidaryti spūstys. Aptarnavimo ir personalui skirtos patalpos lankytojams nėra 

prieinamos. 

 Personalo judėjimo trajektorijos: personalui turi būti numatyti atskiri keliai, kurie 

nesikirstų su lankytojų keliais. 

 Pasirengimo renginiams ir parodoms judėjimo trajektorijos: turi būti numatyti 

atskiri saugūs uţdaros ir gerai vėdinamos judėjimo trajektorijos, suteikiančios galimybę 

nepertraukiamai dirbti ruošiant renginius ir parodas bei po jų sutvarkant patalpas. Turi būti galimybė 

priimti ir sandėliuoti atgabentus krovinius. Tai patalpos, skirtos vien personalui, jose iškrauti objektai 

yra saugomi, patalpos turi būti pritaikytos dideliems ir sunkiems objektams. Pasirengimo 

pasirodymams darbai yra atliekami ant scenos (ir vėlesni jos sutvarkymo darbai), tai publikai 

neprieinama erdvė. Parodas numatyta rengti viešai prieinamoje fojė, todėl konkurso dalyviai turi gerai 

apgalvoti, kaip parodos šioje erdvėje gali būti rengiamos ir po to ji sutvarkoma, kuo maţiau trukdant 

kasdienį pastato eksploatavimą. 

Įprastas krovinių gabenimas pastate turi vykti vertikalia ir horizontalia kryptimis. Aplinkos 

planavimas taip pat turi būti gerai apgalvota, kad būtų pakankamai vietos privaţiuoti transporto 

priemonėmis su kroviniais ir joms apsisukti. 
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Funkcinių ryšių schema 

 

 
 
 
 
Lankstumas ir efektyvumas 
Projekto sprendiniai turi būti lankstūs (leidţiantys keisti erdvių paskirtį) ir efektyvūs 

(leidţiantys naudoti tą pačią erdvę kelioms funkcijoms). 
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Lankstumo reikalavimas taikomas visai centro infrastruktūrai, ypač įėjimo grupės patalpoms 

ir lankytojų patogumui skirtoms erdvėms (pavyzdţiui, prekybos maistu ir gėrimais vietoms), kad būtų 

galima prisitaikyti prie kultūrinių įpročių arba demografinių pokyčių. Ypač svarbu uţtikrinti antrosios 

koncertų salės ir konferencijų centro lankstumą, kad šios patalpos būtų tinkamos įvairiai paskirčiai ir 

techninėms konfigūracijoms.  

Efektyvumas padės sumaţinti kapitalo investicijas, reikalingas centro infrastruktūrai sukurti. 

Konkurso dalyviai turi atsiţvelgti į tai, kad kai kurios erdvės turėtų būti naudojamos pagal skirtingą, 

nors ir suderinamą paskirtį. Tai ypač pasakytina apie pasirodymų dalyviams skirtas uţkulisių patalpas, 

kurios turi tenkinti ir pasiruošimo renginiui, ir vietos sutvarkymui po jo keliamus reikalavimus. Taip pat 

prireikus tokią erdvę turi būti galima panaudoti kaip prijungtinę pasirodymų metu. 

Numatoma, kad koncertų centras turės didelę fojė prie įėjimo. Nors tai svarbi erdvė 

orientavimuisi, judėjimui ir yra naudojama pagrindinei veiklai, ji turi būti taip lanksčiai suprojektuota, 

kad tiktų ir pagalbinėms funkcijoms. Tai taikoma (neapsiribojant): parodų ir renginių erdvei, pertraukų 

poilsio erdvei konferencijų centre, sėdimųjų vietų zonai kavinėje, koncertų erdvėje įrengtuose baruose 

ir neformalių susirinkimų bei išteklių erdvei, kuria naudojasi personalas ir bendruomenė. 

Prieinamumas 

M. K. Čiurlionio koncertų centras ir projektuojama teritorija turi atitikti Lietuvos Respublikos 

teisės aktus dėl prieinamumo, kuriais nustatomi bendrieji projektavimo principai. 

Teisinė nuostata yra tokia, kad lankyti ir naudotis šiuo centru gali visi, nepriklausomai nuo 

amţiaus arba įgalumo. Turi būti uţtikrinama visiškas prieinamumas: galimybė patekti į visus pastato 

aukštus ir judėti visoje sklypo teritorijoje. 

Svarbu pastabėti, kad taip pat turi būti galimybė ţmones su negalia įdarbinti centre, jiems 

pasirodyti ant scenos. Taigi visos pastato patalpos, tiek tarnybinės, tiek reprezentacinės, turi būti 

įrengtos atsiţvelgiant į prieinamumo reikalavimą.  

Priežiūra ir išlaikymas 

Centras turi būti suprojektuotas taip, kad juo būtų lengva naudotis, lengva jį valyti ir 

priţiūrėti. Jis turi būti suprojektuotas taip, kad eksploatavimo sąnaudos būtų minimalios. Jau 

koncepcijos projektavimo etape reikia atsiţvelgti į prieţiūros ir valymo aspektus, įskaitant: 

 apdailos medţiagas, kurios būtų atsparios ir lengvai valomos; 

 furnitūra, kuri būtų ilgaamţė, tačiau ir paprastai pakeičiama, be ryškių skirtumų per 

visą pastato ir visą lauko erdvės plotą. 

 pakankamai vietos aptarnavimo įrangos prieţiūrai ir pakeitimui ateityje. 

Inžinerinių tinklų Infrastruktūra 

Vieta, kurioje numatomas koncertų centras, niekada nebuvo urbanizuota, todėl čia beveik 

nėra jokios inţinerinės infrastruktūros, kuri būtų jam tinkama. Pagrindinė inţinerinių tinklų 

infrastruktūra, kuri yra netoli šios vietos, išsidėsčiusi paraleliai H. ir O. Minkovskių gatvės ir pietinėje 

jos pusėje. Savivaldybės vertinimu, ši infrastruktūra yra pakankamo pajėgumo, kad būtų galima 

prisijungti ir uţtikrinti tiekimą būsimam koncertų centrui. 
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Svarbu pastabėti, kad  vakarinėje dalyje teritoriją kerta ryšių ir elektros kabelių  linijos, todėl 

statyba šioje zonoje yra apribota. Numatomi infrastruktūros poreikiai ir saugomos zonos yra 

nurodomos detaliajame plane, pateikiamame X6 priede (arba šioje dalyje). 

Visa teritorijai skirta inţinerinių tinklų infrastruktūra bus kuriama tiesiant jungtis su H. ir O. 

Minkovskių gatvės pietinėje pusėje esančia infrastruktūra. 

Infrastruktūros formavimo vieta gali būti keičiama, atsiţvelgiant į šio konkurso sprendinius.  

M. K. Čiurlionio koncertų centrui reikalinga inţinerinių tinklų infrastruktūra bus sukurta 

Europos Sąjungos, Lietuvos vyriausybės ir Kauno miesto savivaldybės lėšomis, todėl tinklų tipai ir 

jiems keliami reikalavimai priklausys nuo šio konkurso rezultatų. 

Potvynis 

Sklypas yra uţliejamoje teritorijoje – ţemutinę Nemuno kairiojo kranto terasą. Daugiau 

informacijos apie potvynių grėsmę šioje vietoje – ţr. 15 p. 

Konkurso dalyviai skatinami šioje teritorijoje apsaugai nuo potvynių naudoti neţymų poveikį 

aplinkai darančias priemones, kurioms reikėtų maţai technologijų ir inţinerinių sprendimų ir taip būtų 

išsaugota natūrali aplinka ir biologinė įvairovė.  

Akustika 

Koncertų salės akustikos kokybė šio projekto sėkmei yra ypatingai svarbi. Siekiama, kad M. 

K. Čiurlionio koncertų centras būtų aukščiausio lygio koncertų vieta Lietuvoje ir jame būtų 

organizuojami prestiţiniai muzikiniai renginiai, įskaitant klasikinės muzikos koncertus. Tai apima ir 

akustinius gyvo garso koncertus ir koncertus su įgarsinimu. 

Taigi akustikos kokybė pasirodymų ir auditorijų erdvėse turi būti ypatingai aukštos, o ir 

visame centre – geros kokybės.  

Konkurso dalyviai turi įsigilinti į reikalavimus, susijusius su patalpų išdėstymu, kad triukšmas 

nepersiduotų skirtingoms patalpoms. Patalpos, kuriose veikia triukšmingai įranga, ir tos, kurių akustika 

turi būti nepriekaištinga, pvz., salės, turi būti izoliuotos nuo triukšmo ir vibracijos.  

Įvairios dalys, interjero detalės kaip ir pasirenkama vidaus apdaila bei medţiagos, turi būti 

specialiai numatytos taip, kad nesugertų (arba sugertų) garso, jis išliktų švarus ir sklindantis visoje 

patalpoje, girdimas visai publikai. Foninio triukšmo lygis ir aidėjimo pobūdis taip pat turi būti gerai 

apgalvotas rengiant salės projektą.  

Pastato statybinės medţiagos ir tūris turi būti suprojektuotas taip, kad maksimaliai 

susilpnintų iš lauko sklindantį triukšmą, miestui būdingus garsus, kad jie neturėtų įtakos pastato 

naudojimui. 

Projektuodami salę konkurso dalyviai turi vadovautis tarptautiniais standartais ir 

reglamentais. 

Tvarumas, biologinė įvairovė ir energijos sunaudojimas 
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Šis centras turi skleisti tvarumo idėjas ne tik čia vykdoma veikla, bet ir tvariu santykiu su 

aplinka, jis turi tapti inovatyvaus ir tvaraus dizaino ir statybos pavyzdţiu. Tokiu būdu pats pastatas 

taps išskirtiniu miesto akcentu. 

Klientas yra įsipareigojęs laikytis maţo energijos sunaudojimo ir alternatyvių energijos 

šaltinių panaudojimo strategijų. Kauno miesto savivaldybė kelia keturis pagrindinius tvarumo tikslus: 

 uţtikrinti atsakomybę aplinkosaugos atţvilgiu parenkant vietą, erdvinį išdėstymą, 

technologijų panaudojimą ir statybines medţiagas; pastatas ir jo konstrukcija privalo daryti kuo 

maţesnį neigiamą poveikį aplinkai; 

 koncertų centras turi veiksmingai ir efektyviai naudoti energiją, kad per metus 

sunaudotų ne daugiau kaip 100–150 kWh/m
2
 energijos; 

 turi būti numatyta galimybė lanksčiai prisitaikyti prie ateities poreikių, taip uţtikrinant 

pastato gyvavimo ir naudojimo ilgaamţiškumą;  

 Saugus ir sveikatai nekenksmingas pastatas tiek darbuotojams, tiek lankytojams. 

Projektu turi būti siekiama sumaţinti pastato poveikį aplinkai ir sveikatai, tam būtina imtis šių 

priemonių: 

 kuo labiau sumaţinti susidarančių atliekų kiekį tiek statybos, tiek pastato naudojimo 

metu, ir didinti atliekų perdirbimą;  

 kuo labiau padidinti energetinį efektyvumą ir sumaţinti eksploatavimo kaštus;  

 sumaţinti energijos sunaudojimą vėsinimui, šildymui ir apšvietimui; 

 padidinti atsinaujinančių energijos šaltinių ir alternatyvių energijos formų naudojimą; 

 sumaţinti vandens sunaudojimą tiek pastato viduje, tiek drėkinimo sistemoms;  

 uţtikrinti atsakingą medţiagų parinkimą ir naudojimą; 

 uţkirsti kelią šviesos ir triukšmo taršai; 

 kur įmanoma, naudoti pasyvius sprendimus.  

Rengiant šios teritorijos projektą taip pat svarbu atsiţvelgti į vietos biologinę įvairovę. Upės 

potvyniai ir atoslūgiai lėmė susiformavusią natūralią aplinką augalams ir gyvūnams, įskaitant 

migruojančius paukščius. Natūrali aplinka turi būti saugoma ir į ją svarbu atsiţvelgti rengiant šiai 

konkrečiai teritorijai skirtą projektą. 
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Informacija apie projektą 

Premijos ir rekomendacijos 

Konkursas vykdomas laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamantuojančių 

viešuosius pirkimus vykdant projektų konkurso procedūrą. Numatyta, kad konkurso būdu bus išrinkti 3 

konkurso nugalėtojai. Konkursui pasibaigus šie trys dalyviai gali būti pakviesti dalyvauti 

neskelbiamose derybose su Kauno miesto savivaldybe. 

Derybų su Kauno miesto savivaldybe metu numatoma išrinkti laimėtoją, su kuriuo ketinama 

sudaryti sutartį dėl projekto įgyvendinimo. 

Biudžetas 

Numatomas koncertų centro biudţetas yra 30 mln. eurų, įskaitant mokesčius. 

Šis biudţetas dar nėra galutinis, tačiau ši suma gali būti naudojama kaip darbinis biudţetas 

konkurso metu. 

Numatomas projekto grafikas 

Konkurso dokumentų pateikimo terminas:  2017-09-06 14:00 (Grinvičo laiku (GMT) +3) 

Konkurso laimėtojai skelbiami:   2017 m. rugsėjo pabaigoje 

Konkurso pabaiga:     2017 m. gruodţio mėn. 

Statybos darbų pradţia:   2019 m. pradţioje 

Koncertų centro atidarymas:   2021 m. pabaigoje  

Pastaba: tai yra preliminarus grafikas, kuris gali keistis. 
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ANTRA DALIS – Konkurso tvarka, gairės ir reikalavimai 

Informacija apie konkursą 

Perkančioji organizacija 

Perkančioji organizacija yra VŠĮ Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba 

(KAUET). KAUET vykdyti šį konkursą įgaliota 2016 m. rugpjūčio 25 d. Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-2430.  

Konkurso organizatorius 

„Malcolm Reading Consultants“ bendrovė, nepriklausoma tarptautinių projektų konkursų 

ekspertė-organizatorė, turinti 20 metų tarptautinių architektūrinių konkursų organizavimo patirtį 

vadovaus ir administruos konkursą vadovaudamasi viešųjų pirkimų reikalavimais. 

Konkurso tvarka 

Konkurso metu bus atrinkti trys geriausi projektai. šių projektų autoriai bus pakviesti 

dalyvauti neskelbiamų derybų procedūroje. Šios derybų procedūros metus bus siekiama išrinkti 

laimėjusį projektą ir nugalėtoją, kuris jį įgyvendins. 

Apie konkurso sąlygas 

Visa aktuali konkurso medţiaga pateikiama šiame dokumente, jo prieduose ir tolesniuose 

klausimų ir atsakymų ţurnaluose ir paaiškinimuose. Konkurso dalyviai turėtų vadovautis šiais 

reikalavimais, bet yra skatinami interpretuoti medţiagą pateikiamą skyriuje „Konkurso programa“ ir 

projekte teikti savo pasiūlymus.  

Prieiga prie konkurso sąlygų ir informacijos 

Visa informacija apie konkursą (įskaitant konkurso sąlygas, jų priedus ir tolesnius klausimų ir 

atsakymų ţurnalus bei paaiškinimus) bus pateikta konkurso tinklalapyje ir Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje (CVP IS) šiais interneto adresais:  

https://konkursos.malcolmreading.co.uk/kaunasconcertcentre/  

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt  

Šiuose interneto tinklalapiuose pateikiama su konkursu susijusi informacija bus nuolat 

atnaujinama, todėl konkurso dalyviai turi nuolat pasitikrinti, ar neatsirado naujos informacijos.  

Visa konkurso medţiaga pateikiama anglų ir lietuvių kalbomis. Jeigu kiltų neaiškumų dėl 

formuluotės, pagrindine versija laikomi dokumentai lietuvių kalba.   

Registracija 

Konkurso tinklalapis 

Dėl numatomo didelio projektų kiekio konkurso dalyvių prašoma registruotis konkurso 

tinklalapyje (https://konkursos.malcolmreading.co.uk/kaunasconcertcentre), kur jiems bus suteiktas 

https://competitions.malcolmreading.co.uk/kaunasconcertcentre/
https://competitions.malcolmreading.co.uk/kaunasconcertcentre/
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unikalus registracijos numeris, skirtas dalyvių projektui identifikuoti konkurso metu ir padėsiantis 

sklandţiai administruoti konkurso procesą. 

Registracijai atlikti reikia paspausti mygtuką „Registruotis“ („Register“), įvesti visą reikalingą 

informaciją ir paspausti „Pateikti“ („Submit“). Registracijos patvirtinimas bus išsiųstas elektroniniu 

paštu suteikiant registracijos numerį (devizą).  

Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (CVP IS) 

Konkurso dalyviai taip pat gali registruotis naudodamiesi CVP IS 

(https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/). Jiems bus siunčiami su konkursu susiję pranešimai (įskaitant 

klausimų ir atsakymų ţurnalus ir paaiškinimus).  

Jeigu pasirenkama registruotis per CVP IS, registracija atliekama taip: naujausių skelbimų 

sąraše pasirenkamas pirkimo pavadinimas, pirkimo lange spaudţiama „Prisijungti“, įvedami 

prisijungimo prie  CVP IS duomenys ir spaudţiama „Priimti kvietimą“. 

Svarbu pastebėti, kad prie CVP  IS neprisiregistravę konkurso dalyviai automatinių 

pranešimų negaus ir turės patys sekti informaciją, kuri bus publikuojama konkurso tinklalapyje ir CVP 

IS, pirmiau pateiktais adresais.  

Registracija yra nemokama. Konkurso dalyviai gali registruotis bet kuriuo metu prieš 

pateikdami galutinį projektą. Kiekvienas konkurso dalyvis gali pateikti konkursui tik vieną pasiūlymą.  

Susisiekimo ir klausimų pateikimo tvarka 

Konkurso dalyviai gali pateikti klausimus naudodamiesi CVP IS arba siųsdami laiškus 

konkurso el. pašto adresu: 

kaunasconcertcentre@malcolmreading.co.uk.  

Konkurso dalyviai raginami būti aktyvūs ir pateikti klausimus ir prašymus paaiškinti konkurso 

dokumentus kiek galima anksčiau, kai tik iškyla neaiškumų, kad pakaktų laiko atsiţvelgti į gautus 

atsakymus.   

Konkurso organizatoriai atsakys į visus klausimus, gautus ne vėliau kaip likus 8 dienoms iki 

konkurso pabaigos, t. y. ne vėliau 2017 m. rugpjūčio 29 d. Į visus laiku gautus klausimus bus atsakyta 

ne vėliau 2017 m. rugpjūčio 31 d. – t. y. likus 6 dienoms iki projektų pateikimo termino.  

Jeigu projektų pateikimo terminas dėl kokių nors nenumatytų aplinkybių būtų pratęstas, 

uţklausų ir atsakymų terminas taip pat atitinkamai pasikeistų. 

Visos uţklausos ir atsakymai bus anonimiškai publikuojami klausimų ir atsakymų 

puslapiuose, kurie bus viešai prieinami konkurso tinklalapyje 

(https://konkursos.malcolmreading.co.uk/kaunasconcertcentre/) ir įkeliami į CVP IS portalą.  

Konkurso organizatoriai savo nuoţiūra iki konkurso pabaigos termino gali papildyti arba 

paaiškinti konkurso dokumentus. Konkurso organizatoriai informaciją apie pasikeitimus paskelbs 

konkurso tinklalapyje ir CVP IS sistemoje, taip pat informuos visus prie CVP IS prisiregistravusius 

konkurso dalyvius. Jeigu dėl šių pasikeitimų būtina projektų pateikimo terminas gali būti pratęstas 

protingumo kriterijų atitinkančiam terminui. 

Apsilankymas vietoje 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
mailto:kaunasconcertcentre@malcolmreading.co.uk
https://competitions.malcolmreading.co.uk/kaunasconcertcentre/
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Sklypas yra atviras ir visi dalyviai gali jame apsilankyti, todėl konkurso laikotarpiu nėra 

numatyta rengti oficialius apsilankymus vietoje.   

Kaip pateikti projektą 

Projektai turi būti pateikti tiek skaitmenine, tiek ir fizine forma. Projektas USB atmintinėje turi 

būti siunčiamas kartu su fiziniu projektu.  

Projektai konkursui teikiami fiziniu būdu. Projektas laikomas gautu kai jo fizinė forma 

pasiekia šiuose dokumentuose nurodytą adresą. 

Išsamesnę informaciją apie projektui keliamus fizinius ir skaitmeninius reikalavimus galima 

rasti 44-47 p. 

Konkurso projektų pateikimo terminas 

Projektų pateikimo terminas yra 2017-08-29 14:00 (Grinvičo laiku (GMT) +3). Projektai, pateikti po 

šio termino, atplėšti nebus. 

Fiziniai projektai 

Adresas, kuriuo reikia pateikti  

Fiziniai projektai turi būti siunčiami Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybai šiuo 

adresu: 

“Kaunas Concert Centre International Design Competition“ 

Registracijos numeris* 

VŠĮ Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba 

Vilniaus g. 22, LT-44280, Kaunas 

*Žr. 39-40 p. kaip gauti registracijos numerį (devizą). 

Projekto pateikimas 

Projektą sudaro dokumentų visuma , nurodyta Konkurso sąlygų skyriuje  „Projektų pateikimo 

reikalavimai“ 44-47 p. 

Dalyvis projektą turi pateikti viename pakete, kurį sudaro du atskiri vokai, kurių pavadinimai 

ir turinys aprašomi toliau: 

1) A dalis: Projektas 

Projektas A daliai turi būti pateiktas fiziniu ir skaitmeniniu formatu ir abu formatai 

turi būti identiški. Konkurso dalyviai turi uţtikrinti, kad medţiaga, pateikiama 

skaitmeniniu formatu, atitiktų fizinio formato medţiagą. Jei atsirastų informacijos 

neatitikimų, būtų remiamasi informacija, pateikiama spausdintu formatu. 

A dalyje turi būti: 
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a) Projekto dokumentų sąrašas (X1 priedas) 

b) Projekto planšetės (ţr. 44-47 p., aprašoma išsamiau) 

c) Vizualizacijos 

d) USB atmintinė su b) ir c) nurodytu turiniu, skaitmeniniu formatu. 

2) B dalis – Registracijos informacija (Devizo šifras) 

B daliai pateikiami tik spausdinti dokumentai. 

 

B dalyje turi būti: 

 

a) Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija (X2 priedas)  

b) Tiekėjo devizo šifras(X3 priedas) 

c) Jungtinės veiklos sutartis (jei taikoma)  

d) Įgaliojimas (jei taikoma) 

Registracijos numeris (devizas) 

Kiekvienam konkurso dalyviui registruojantis dalyvauti konkurse bus suteiktas unikalus 

konkurso dalyvio registracijos kodas (visi unikalūs kodai prasideda „CC“, toliau yra brūkšnelis [-] ir 

unikalus, kompiuterio generuotas šešiaţenklis kodas). Daugiau informacijos, kaip uţsiregistruoti – 39-

40 p. 

Šis unikalus kodas turi būti ant kiekvienos iš atspausdintų 6 kietųjų planšečių kopijos, USB 

atmintinės su skaitmeninėmis 6 planšečių kopijomis (skaitmeniniu būdu planšetės turi būti išsaugotos 

nurodant šį kodą, o po jo – planšetės numerį), ant A dalies voko nurodoma „Projektas“ („The 

Submission“), o ant B dalies voko – „Registracijos informacija“ („The Registration Details“).  

Anonimiškumas 

Projektai turi būti paruošti ir pateikti anonimiškai, t. y. neturi būti informacijos (adresų, 

telefono numerių, el. pašto adresų, logotipų ir kt.), kuri leistų identifikuoti konkurso dalyvį.  

Visi dokumentai, pateikti A voke, vokas A daliai ir vokas B daliai bei bendras paketas 

(vokas), kuriuo siunčiamas visas pasiūlymo turinys, neturi būti ţymimas siuntėjo pavadinimu, vardu 

arba kitais ţenklais leidţiančiais identifikuoti siuntėją.  

Jeigu projektas siunčiamas paštu, perkančiosios organizacijos (KAUET) pavadinimas ir 

adresas gali būti nurodytas vietoje konkurso dalyvio pavadinimo ir adreso. Jeigu pašto bendrovė, 

konkurso dalyviai gali nurodyti siuntėją ant paketo išorės, tačiau visas projektas pakete turi būti 

pateikiamas anonimiškai. 

Pateikimo pažyma 

Jeigu konkurso dalyvis reikalauja, gali būti išduodama paţyma, kurioje nurodoma diena, 

valanda ir minutė, kada projektas buvo gautas. 

Muitinė ir vėlavimas 

Konkurso dalyviai turi uţtikrinti, kad projektai būtų pristatyti laiku ir uţtikrinti, kad būtų 

sumokėti visi su muitais susiję mokesčiai. Nei klientas, nei „Malcolm Reading Consultants“ bendrovė 

nemokės muito ir nesirūpins, kad paketai būtų paleisti iš muitinės ir pateikti šiose sąlygose nurodytu 

adresu iki nustatyto laiko. 
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Rekomenduojama konkurso dalyviams nesiųsti paketų kaip apdraustų (įvertintų) siuntinių, 

t.y. nenurodyti jų komercinės vertės, nes dėl to jie gali būti uţlaikyti muitinėje. Jei konkurso dalyviai 

renkasi tokį siuntimo būdą, jie turi uţtikrinti, kad iš anksto būtų sumokėti visi mokesčiai.  

Konkurso organizatoriai nėra atsakingi uţ nenumatytas kliūtis, susijusias su siuntimu paštu 

ir kt., dėl kurių projektas gali būti gautas pavėluotai arba visai negautas.  

Pavėluotas pateikimas 

Perkančioji organizacija uţregistruos pavėluotai pateiktus projektus, bet šie projektai nebus 

atplėšti arba vertinami. Jeigu bus gautas prašymas nurodant sugrąţinimo adresą neatplėšti projektai 

gali būti grąţinti siuntėjui. 

Numatomas konkurso tvarkaraštis 

Visos ţemiau nurodytos datos yra preliminarios, atsiradus nenumatytoms aplinkybėms jos 

gali būti neţymiai keičiamos. 

Galutinis uţklausų pateikimo terminas:  2017 m. rugpjūčio 29 d.  

Galutinis klausimų ir atsakymų paskelbimas: 2017 m. rugpjūčio 31 d.  

Galutinis projektų pateikimo terminas:  2017-09-06 14:00 (Grinvičo laiku (GMT) +3.  

Vertinimo komisijos posėdţių datos:  2017 m. rugsėjo 26–28 d.  

Laimėtojai skelbiami:    2017 m. rugsėjo pabaigoje  
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Projekto pateikimo reikalavimai  

Šio konkurso tikslas yra paskatinti konkurso dalyvius pateikti ne tik kūrybingus pasiūlymus ir 

įdomius projektus, bet ir praktiškai įgyvendinamus sprendimus, vadovaujantis šio konkurso sąlygose 

pateiktais reikalavimais. Konkurso metu bus siekiama išrinkti aukštos kokybės centro projektą, 

kuriame bus galima rengti išskirtinius muzikinius pasirodymus Lietuvoje, projektus. Konkurso dalyviai 

taip pat turi uţtikrinti, kad turi profesinės patirties ir kaip verslo bendrovė yra tinkami projektui 

įgyvendinti. Prašome savo projektus  pateikti atsiţvelgiant į šioje dalyje pateiktus reikalavimus. 

Projektą turi sudaryti dvi dalys: A dalis ir B dalis. 

A dalis – skirta projekto koncepcijos pristatymui. A dalį sudaro šešios A1 formato planšetės 

ir dvi vizualizacijos (kartu pateikiamas uţpildytas projekto dokumentų sąrašas (priedas X1) ir USB 

atmintinė) 

Planšetėmis turėtų būti pasakojama istorija ir perteikiamos projekto idėjos.Koncepcijos 

aprašymas yra skirtas vaizdinės medţiagos papildymui. 

Šešios planšetės ir dvi vizualizacijos, sudarančios pasiūlymo A dalies medţiagą, gali būti 

naudojamos viešinimo reikmėms, įskaitant, bet neapsiribojant viešomis parodomis ir interneto galerija.  

B dalį sudaro registracijos informacija (tiekėjo devizo šifras) ir deklaracija, patvirtinanti, kad 

tenkinami minimalūs kriterijai, kuriuos reikalaujama tenkinti, norint dalyvauti konkurse. 

Projektai turi būti pateikiami fiziniu ir skaitmeniniu formatu, vadovaujantis nurodymais 41-42 

p. 

Pastaba: Komisija nagrinės tik tuos projektus, kurie atitiks minimalius reikalavimus, 

nurodomus šioje „Projekto pateikimo reikalavimų“ dalyje. Komisija neperžiūrės informacijos arba 

papildomos medžiagos, kurios nebuvo prašyta Konkurso sąlygose. Daugiau informacijos apie 

vertinimo kriterijus ir nuostatas pateikiama 47-49p. 

Nepateikus informacijos, kurios reikalaujama šioje dalyje, ir nepateikus jos tokiu formatu, 

kuriuo reikalaujama, bus laikoma, kad projektas neatitinka reikalavimų ir bus atmestas.  

A dalis – Projektas 

Elementai, kurie nurodomi šioje dalyje, turi būti pateikti pirmajame voke, paţymėtame „A 

dalis – Projektas“ („Part A – The Submission“). Visi dokumentai, pateikti šiame voke, turi būti 

paţymėti tuo pačiu registracijos numeriu.  

a) Projekto dokumentų sąrašas (X1 priedas) 

b) Planšetės 

6 x A1 (594 X 841 mm) dydţio planšetės pateikiamos gulsčiai (ilgasis matmuo – X ašyje) 

ant tvirto paviršiaus. 

Atspausdinta medţiaga, sukurta koliaţo technika, pieštuku, kreidele, daţais, naudojant 

nuotraukas arba plunksną ir rašalą yra priimtina (galimas iki 5 mm išsikišimas virš planšetės 

paviršiaus). 
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1 planšetė: Miestovaizdis ir teritorijos vystymo planas 

Pademonstruokite, kaip projektas įsilieja į platesnį miesto architektūrinį audinį ir kontekstą. 

Susiekite teritoriją Nemuno kairiojo kranto ţemutinėje terasoje su senaisiais ir naujaisiais šiauriniame 

upės krante esančiais Kauno mikrorajonais. 

Parodykite, kaip projektas susijęs su aplinkiniu Nemuno kairiojo kranto kontekstu ir kaip jis 

gali veikti kaip katalizatorius ateityje vystant šią miesto dalį. 

Kaip projektas įsijungs į aplinkinį kontekstą, matomą nuo šiaurinio upės kranto ir Aleksoto?  

Atskleiskite šio miesto tapatybę ir vietos dvasią – genius loci.  

Ši planšetė skirta pateikti jūsų projekto generalinio plano brėţinį (atpaţįstamu ir įskaitomu 

masteliu). 

Prašome planšetėje taip pat pateikti iki 150 ţodţių generalinio plano koncepcijos aprašymą 

(santrauką). 

2 planšetė: Architektūrinė kokybė (eksterjeras ir aplinkos sutvarkymas) 

Apibūdinkite pastato architektoniką: pastato formą, dydį, tūrį, medţiagų ypatumus, santykį 

su kontekstu ir kraštovaizdţiu. Paaiškinkite, kuo jūsų projektas išsiskiria, kuo jo architektūra ir dizainas 

bus patrauklus ir priimtinas miesto gyventojams ir svečiams. 

Apibūdinkite ir pavaizduokite, kaip atvykstama į pastatą (iš aikštės) ir parką.   

Kaip pastatas atrodo aplinkiniame kraštovaizdyje ir kontekste, ţvelgiant į jį nuo šiaurinio 

upės kranto ir iš Aleksoto rajono.   

Pristatykite savo sklypo plano projektą, įskaitant aikštę, parką, pėsčiųjų ir dviračių taką palei 

upę, keleivinio transporto prieplauką ir tiltą, teritoriją jungiantį su Nemuno sala. 

Įtraukite į šią planšetę savo projekto šiaurinį ir pietinį fasadus (atpaţįstamu ir įkaitomu 

masteliu). 

Prašome planšetėje taip pat pateikti iki 150 ţodţių architektūrinio projekto koncepcijos 

aprašymą (santrauką). 

Pastaba: pėsčiųjų tilto į Nemuno salą projektavimas nėra šio konkurso užduotis. Tačiau 

pateikdami savo projektus ir norėdami parodyti, kaip teritorija jungiasi su miesto kontekstu, galite 

schematiškai parodyti ir pėsčiųjų tiltą. 

3 planšetė: Viešųjų patalpų architektūrinė kokybė  

Šioje dalyje pateikite savo viešųjų patalpų koncepciją. 

Ji turi apimti atvykimo ir orientavimosi patalpose kokybę ir seką, parodyti, kaip fojė erdvė 

naudojama įvairioms funkcijoms, įskaitant bendrąją cirkuliaciją, parodas, konferencijoms skirtoje 

erdvėje esančias poilsio zonas ir koncertams skirtoje erdvėje esančią viešosios paskirties fojė. 
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Pateikite iliustraciją, kokia yra pagrindinė viešųjų paslaugų teikimo infrastruktūra pastate 

(pavyzdţiui, kavinės ir restoranai). 

Šioje planšetėje pateikite pastato pirmojo aukšto patalpų planą (atpaţįstamu ir įskaitomu 

masteliu). 

Prašome planšetėje taip pat pateikti iki 100 ţodţių viešųjų patalpų išdėstymo koncepcijos 

aprašymą (santrauką). 

4 planšetė: Koncertų salių architektūrinė kokybė  

Ši planšetė skirta pagrindinės koncertų salės ir antrosios salės koncepcijos pristatymui. 

Pateikite pagrindinės koncertų salės publikai skirtos erdvės ir scenos projekto iliustraciją. 

Parodykite, kaip galima lanksčiai pertvarkyti antrąją salę, kad ją būtų galima naudoti 

įvairioms funkcijoms ir suformuoti įvairias konfigūracijas. 

Pateikitepastato pjūvį, kuris eitų per pagrindinės salės publikai skirtą erdvę ir sceną 

(atpaţįstamu ir įskaitomu masteliu). 

Prašome planšetėje taip pat pateikti iki 100 ţodţių pagrindinės salės projekto koncepcijos 

aprašymą (santrauką). 

5 planšetė: Erdvės planavimas, eksploatavimas ir logistika 

Pademonstruokite, kaip pastatas bus eksploatuojamas; kodėl jūsų siūlomas  funkcinis 

projektas yra tinkamas koncertų centrui? Pristatykite tiek viešąsias, tiek pagalbines patalpas. 

Ši planšetė turi būti skirta parodyti, kaip projektas tenkina patalpų eksploatavimo ir 

prieinamumo reikalavimus. 

Planšetėje pateikite visus pastato aukštų planus (atpaţįstamu ir įskaitomu masteliu). 

Planšetėje taip pat prašome pateikti pagrindinių pastato patalpų eksplikaciją (paţymėti ant 

plano arba atskiroje lentelėje) ir iki 150 ţodţių eksploatavimo ir logistikos koncepcijos aprašymą 

(santrauką). 

6 planšetė: Tvarumas 

Pademonstruokite, kaip laikomasi su aplinkosauga susijusių prioritetinių projektavimo 

reikalavimų, taikomų visam projektuojamo pastato gyvavimo ciklui, statybai ir pastato aprūpinimui 

skirtai infrastruktūrai, taip pat, kad atsakingai pasirinkta statybos metodika ir medţiagos.  

Taip pat pademonstruokite, kad projekto koncepcija atitinka specifines teritorijos geografines 

ir klimato sąlygas ir tai, kad jis yra apgalvotas bei įgyvendinamas per nustatytą laikotarpį ir su esamu 

biudţetu.  

Prašome taip pat planšetėje pateikti iki 100 ţodţių aprašymą (santrauką), skirtą projekto 

tvarumo koncepcijai. 

c) Vizualizacijos 
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Turi būti pateiktos dvi atspausdintos A4 horizontalaus formato vizualizacijos, geriausiai 

iliustruojančios projektą. Vaizdai turi būti .jpeg tipo, 300 dpi raiškos, 1 600 px pločio ir 1 200 px 

aukščio. 

d) USB atmintinė 

Konkurso dalyviai turi pridėti USB atmintinę su skaitmeninėmis projekto dokumentų 

kopijomis: b) projekto planšečių ir c) vizualizacijų (kaip nurodyta anksčiau). 

B dalis – Registracijos informacija (Devizo šifras)  

Antrajame voke, kuris skirtas Registracijos informacijai, turi būti ţemiau nurodomi 

dokumentai. Visi dokumentai, esantys antrajame voke, įskaitant jų priedus, turi būti susegti ir 

sunumeruoti. 

A. Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija, uţpildyta pagal X2 priedą. 

B. Tiekėjo devizo šifras, uţpildytas pagal X3 priedą. Ši forma turi būti uţpildyta bendrovės 

vadovo arba direktoriaus. Jeigu ši forma yra pildoma kitas pareigas organizacijoje 

uţimančio asmens, prašome atkreipti dėmesį, kad yra taikomi tolesnėje C dalyje išdėstyti 

reikalavimai pateikti įgaliojimą. 

C. Jungtinės veiklos sutartis (jei taikoma). Šis dokumentas turi būti B dalies voke, jeigu 

projektą teikia tiekėjų grupė. Sutartyje turi būti nurodyta: juridinių asmenų, kurie sudaro 

jungtinės veiklos sutartį, pavadinimai ir telefono numeriai, kiekvienos sutarties šalies 

įsipareigojimai, asmuo, kuris atstovauja projekto teikėjams (vardas, pavardė ir telefono 

numeris), su kuriuo perkančioji organizacija galėtų susisiekti, sprendţiant bet kuriuos 

klausimus projekto vertinimo etapu ir teikti informaciją, susijusią su projekto vertinimu.  

D. Įgaliojimas (jei taikoma). Šis dokumentas turi būti B dalies voke, jeigu B dalyje nurodomas 

dokumentas (Tiekėjo devizo šifras) yra uţpildomas ne bendrovės vadovo arba 

direktoriaus. Dokumente turi būti pateikiamas pareigybės aprašymas arba pateikiamas 

įgaliojimas, nurodant, kad pasirašantysis turi teisę pasirašyti B dalyje nurodomą 

dokumentą ir pateikti projektą. 

Vertinimo tvarka 

Vertinimo procedūra atliekama vadovaujantis toliau pateikiamais vertinimo kriterijais. 

Komisija  

 

Visus pateiktus darbus vertins tarptautinė ekspertų komisija pagal konkurso sąlygose 

pateikiamus kriterijus ir išrinks I-III vietų laimėtojus. Informaciją apie komisijos narius galima rasti 

konkurso interneto puslapyje.  

Komisijos darbą organizuoti padės ir posėdţius protokoluos balso teisės neturinti sekretorė 

– Snieguolė Surblienė. 
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Jeigu kuris nors komisijos narys negalės dalyvauti komisijos darbe, klientas turės teisę jį 

pakeisti kitu asmeniu. 

Daugiau informacijos apie vertinimo procedūrą pateikiama X5 priede. 

Vertinimo kriterijai 

Visi projektai vertinami pagal šiuos pagrindinius kriterijus: 

K1 – miestovaizdis: Projektas, įskaitant teritorijos vystymo planą, dera su miesto audiniu, 

atitinka miesto planavimo ir kraštovaizdţio formavimo principus, kurie aprašyti konkurso sąlygose. 

K2 – architektūra  ir dizainas: Pastato eksterjero ir interjero kompozicinė visuma yra 

aukštos kokybės, atspindi šiuolaikinės architektūros tendencijas, išreiškia funkcinę koncertų centro 

koncepciją inovatyviu būdu. 

Vertinama, ar projektas atitinka specifines klimato sąlygas ir yra suderinamas su 

apribojimais ir sąlygomis, taikomais teritorijai ir projektui, kurie išdėstyti konkurso sąlygų dokumente.   

Aplinkos sutvarkymo projektas turi būti ne tik tinkamas sklypui, bet ir sukurti aukštos 

kokybės aplinką, kurioje derėtų kuriamas statinys.  

Tie projektai, kurie komisijai vertinant pagal pagrindinius kriterijus negaus vidutinio balo – 

6 arba daugiau (ţr. Rekomendacijos vertinimui 49 p.) pagal abu kriterijus, bus atmesti vertinimo 

procedūros metu ir toliau nebedalyvaus konkurse, jų tolesnis vertinimas nebus vykdomas, t.y. jeigu 

vidutinis komisijos balas pagal kriterijų K1 ir/arba K2 bus maţiau negu 6 projektas bus atmestas.Visi 

likę projektai bus vertinami pagal techninius kriterijus: 

K3 – formos atitikimas funkcijai: Projektas yra pritaikytas numatomai veiklai, kuri aprašyta 

konkurso sąlygose. Ypač pabrėţiamas koncertų salių kokybės tinkamumas muzikos renginiams. 

K4 – tvarumas: Projekte atsiţvelgiama į tvarumo principų taikymą socialiniu, 

aplinkosauginiu ir finansiniu poţiūriu. 

Vertinimo kriterijų vertė: 

Nr. K – vertinimo kriterijus (pagal 

kiekvieną kriterijų projektas 

vertinamas atskirai) 

Maksimalūs galimi 

balai* 

Kriterijaus sudaroma 

bendro vertinimo dalis 

(%) 

K1 

 

Miestovaizdis 10 30 

K2 

 

Architektūra ir dizainas 10 30 

Šios dalies taškų suma 20 60 

K3 

 

Formos atitikimas funkcijai 10 20 

K4 Tvarumas 10 20 

Šios dalies taškų suma 20 40 
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Bendra taškų suma 40 100 

 

*balai skiriami pagal Rekomendacijas vertinimui – 49 p. 

Rekomendacijos vertinimui 

Taškai Balų reikšmė Vertinimo pagrindas 

1 Projektas visa apimtimi 
arba reikšminga jo dalis 
visiškai neatitinka 
kriterijaus 

Architektūriniai urbanistiniai sprendiniai nebuvo pasiūlyti arba pasiūlymas 
nepristato ir neapibūdina šio kriterijaus; teikiami pasiūlymo elementai nėra 
pagrįsti (kur tai reikalinga); visiškai neatskleidţiamas konteksto ir 
neatliepiama konkurso tikslams. 

2 Prastas ir ţenkliai 
neatitinka kriterijaus 

Yra labai reikšmingų turinio spragų arba trūksta pagrįstumo (kur tai 
reikalinga); pateikiamas pasiūlymas yra labai bendrojo pobūdţio ir yra 
visiškai arba iš dalies nesusiejęs su keliama uţduotimi; neatskleidţiamas 
konteksto ir neatliepiama konkurso tikslams. 

3 Prastas ir neatitinka 
kriterijaus  

Vienas arba daugiau negu vienas architektūrinio urbanistiniai sprendinio 
aspektas yra nepakankamai pagrįstas arba stokoja turinio; yra reikšmingų 
turinio spragų arba trūksta pagrįstumo (kur tai reikalinga); pateikiamas 
pasiūlymas yra bendrojo pobūdţio ir yra visiškai arba iš dalies nesusiejęs 
su keliama uţduotimi; kontekstas ir konkurso tikslai atskleidţiami tik iš 
dalies. 

4 Pakankamai atsako, bet ne 
visiškai atitinka keliamus 
kriterijaus reikalavimus 

Pateikiami architektūriniai urbanistiniai sprendiniai ir jų apibūdinimas yra 
pakankami, tačiau kai kurie esminiai elementai yra neuţtektinai detalūs ir 
paaiškinti. 

5 Pakankamai atsako ir 
atitinka daugumą keliamų 
kriterijaus reikalavimų  

Pateikiami architektūriniai urbanistiniai sprendiniai ir jų apibūdinimas 
daugumoje dalių yra pakankami, tačiau kai kuriais aspektais pateikiama 
nepakankamai detalių. 

6 Pakankamas atsakymas, 
atitinkantis daugumą 
keliamų reikalavimų ir gerai 
išreiškia tam tikrus 
aspektus. 

Architektūriniai urbanistiniai sprendiniai daugumoje dalių yra pristatyti ir 
apibūdinti gerai, o kai kuriose srityje – ypatingai aiškiai ir pagrįstai. 

7 Stiprus projektas, kuris 
atitinka visus keliamus 
reikalavimus ir viršija 
lūkesčius kai kuriose 
srityse 

Architektūriniai urbanistiniai sprendiniai daugumoje dalių yra pristatyti ir 
apibūdinti labai gerai, o kai kuriose srityje – ypatingai aiškiai ir pagrįstai.  

8 Labai stiprus projektas  Architektūriniai urbanistiniai sprendiniai visame projekte yra pristatyti ir 
apibūdinti labai gerai ir visos sritys yra aiškios bei pagrįstos.  

9 Išskirtinės kokybės 
projektas  

Architektūriniai urbanistiniai sprendiniai visame projekte yra pristatyti ir 
apibūdinti išskirtinai gerai, atitinka visus keliamus reikalavimus ir visos 
sritys yra aiškios bei pagrįstos.  

10  Išskirtinis projektas 
viršijantis lūkesčius  

Architektūriniai urbanistiniai sprendiniai pristato išskirtinį rezultatą, kuris 
atitinka visus keliamus reikalavimus ir kai kuriose srityse viršija kokybinius 
ir meninius lūkesčius.  
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Sąlygos 

Kvalifikaciniai reikalavimai konkurso dalyviams 

Norėdami dalyvauti konkurse, dalyviai turi atitikti minimalius kvalifikacinius reikalavimus, 

išdėstytus X5 priede. Pabrėţiame, kad X5 priedas yra skirtas tik informacijai, ir konkurso dalyviai 

neturi pateikti išvardintų dokumentų šiame konkurso etape, 

Konkurso dalyviai privalo pateikti uţpildytą priedą X2, kuris yra projekto dalis. Pateikdamas 

uţpildytą  X2 priedo formą yra dalyvio patvirtinimas, kad jis atitinka kriterijus, nurodytus X5 priede.  

Informaciją, kuri nurodyta X5 priede, turės pateikti tik trys atrinktieji konkurso laimėtojai prieš 

paskutinįjį projektų įvertinimo etapą.  

Konkurso dalyviai, kurie neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba nepateikia 

perkančiosios organizacijos reikalaujamų patikslinimų, esant netiksliai arba ne pilnai informacijai, iš 

konkurso bus pašalinti. Jų vietoje toliau konkurse bus leista dalyvauti kitam dalyviui, pagal komisijos 

vertinimo vietą sąraše.  

Teisę dalyvauti tolesnėje pirkimų procedūroje dalyvauti turėstik tie konkurso dalyviai, kurie 

atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus. 

Leidžiamas projektų skaičius 

Kiekvienas konkurso dalyvis šiam konkursui gali pateikti tik vieną projektą. Tuo atveju, jeigu 

konkurso dalyvis pateiktų du pasiūlymus abu pasiūlymai bus atmesti kaip neatitinkantys konkurso 

sąlygų reikalavimų. 

 Projektų pakeitimai 

Iki galutinio projektų pateikimo konkursui termino konkurso dalyviai gali padaryti pakeitimus 

arba atsiimti projektus, pranešdami apie tai konkurso organizatoriams raštu. Konkurso dalyviai 

nebegali padaryti pakeitimų arba atsiimti pasiūlymų, jeigu jų pranešimas apie tai gaunamas po 

projektų pateikimo konkursui termino pabaigos. 

Intelektinė nuosavybė  

Konkurso dalyviai yra asmeniškai atsakingi uţ tai, kad jų konkursui pateiktas projektas 

nepaţeidţia bet kokių trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teises, ir įsipareigoja apsaugoti 

organizatorius nuo bet kokių dėl to atsiradusių trečiųjų asmenų pretenzijų. 

 Teisė nutraukti pirkimo procedūrą 

Perkančioji organizacija, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę, gavusi 

Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių 

negalima buvo numatyti. Nutraukus pirkimo procedūrą, perkančioji organizacija apie tai praneša 

visiems dalyviams. Perkančioji organizacija neatlygina dalyviams nuostolių, patirtų dėl pirkimo 

procedūrų nutraukimo. 

Projektų grąžinimas 
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Konkurso dalyviai turi teisę reikalauti, kad jų projektai būtų grąţinti pasibaigus konkurso 

procedūrai. Projektai konkurso dalyviams bus grąţinti per 14 dienų po pareikalavimo. Konkurso 

dalyviai turi nurodyti adresą, kuriuo pareikalavus turi būti grąţinami pasiūlymai ir patys padengia 

išlaidas, susijusias su projektų grąţinimu.  

Kalba 

Kad būtų uţtikrintas anonimiškumas, visi projektai turi būti anglų kalba. Priedai lietuvių kalba 

pateikiami tik informacijai, konkurso dalyviai turi uţpildyti priedų formas, kurios pateikiamos anglų 

kalba.  

 Draudimas 

Perkančioji organizacija ir „Malcolm Reading Consultants“ (MRC) imsis priemonių apsaugoti 

projektus, bet nė viena iš organizacijų projektų neapdraudţia. 

Reikalaujama, kad konkurso dalyviai turėtų visų pateiktų projektų atsargines kopijas ir galėtų 

jas bet kuriuo metu pateikti, jeigu esant nepalankioms aplinkybėms tai būtų reikalinga. 

Prizai 

Konkursui pasibaigus kiekvienam iš laimėtojų (I-III vietas uţėmusių dalyvių) bus skirta po 25 

000 Eur premija.  

Jokie kiti mokėjimai, susijęs su išlaidomis, kurias patyrė dalyviai rengiant, teikiant projektą 

arba dalyvaujant konkurso procedūrose, nėra numatomi, nepriklausomai nuo to konkurso rezultatų. 

Su projektu susiję leidimai, autorių teisės ir intelektinės nuosavybės teisės  

Perkančioji organizacija ir „Malcolm Reading Consultants” pasilieka teisę naudoti šio 

konkurso metu projektuose pateiktą medţiagą ar atskiras jo dalis viešinant šį konkursą, jo rezultatus, 

organizuojant parodas, skelbiant informaciją organizatorių bei šio konkurso interneto puslapiuose ar 

spaudoje. Viešinant šią medţiagą bus atitinkamai paminėti projektų autoriai. Teisė naudoti pateiktą 

medţiagą išlieka net ir dalyviui pasitraukus iš konkurso. 

Konkurso viešinimas 

Konkurso dalyviai turi atkreipti dėmesį, kad visas projektas arba jo dalys gali būti naudojami 

viešinimo tikslams. Jie gali apimti viešai rengiamą parodą, interneto galeriją, ţiniasklaidos leidinius 

arba kitą informaciją, susijusią su projektu arba konkursu plačiąja prasme. 

Susitarimas dėl sąlygų 

Pateikdamas pasiūlymą, konkurso dalyvis deklaruoja, kad yra susipaţinęs su konkurso 

sąlygomis ir sutinka su visomis jose pateikiamomis nuostatomis.  

 

Sąvokos ir jų aiškinimas 

Šis pirkimas yra vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 97 „Dėl projekto konkurso organizavimo taisyklių 

patvirtinimo“, kitais teisės aktais ir konkurso sąlygomis. Pagrindinės sąvokos yra vartojamos taip, kaip 

jos yra apibrėţtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme. Pirkimas turi būti vykdomas laikantis 
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lygiateisiškumo, nediskriminavimo, tarpusavio pripaţinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir 

konfidencialumo reikalavimų. 

Pagrindinės su pirkimų procedūra susijusios sąvokos: 

Konkursas – atviras projekto konkursas, kuriame dalyvauti ir pateikti projektą gali visi 

suinteresuoti teikėjai. 

Po konkurso Kauno miesto savivaldybės administracija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų 

įstatymo 56 straipsnio 3 punktu, turės teisę (bet nebus įsipareigojusi) pirkti projektavimo paslaugas iš 

komisijos išrinktų I–III vietos laimėtojų, vykdant neskelbiamų derybų procedūrą. Neskelbiamų derybų 

procedūra vykdoma kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo. Prieš pradedant neskelbiamų derybų 

procedūrą, I–III vietos laimėtojai turės pateikti sąrašą atestuotų specialistų, dalyvaujančių jų 

komandoje, kurie yra įgiję teisę rengti tokių pastatų projektus, ta tvarka, kuri nustatyta Lietuvoje. 

Teikėjas – bet koks ūkio subjektas, pageidaujantis dalyvauti konkurse – fizinis asmuo, 

privati bendrovė (juridinis asmuo), viešoji įstaiga (juridinis asmuo) arba grupė tokių asmenų arba 

subjektų, kurie yra pajėgūs parengti ir pateikti projektą. 

Šiame atvirame konkurse turi teisę dalyvauti fiziniai, juridiniai asmenys arba jų grupės. Ūkio 

subjektų grupė turi teisę dalyvauti šiame atvirame konkurse sudarę jungtinės veiklos sutartį. Kad 

pateiktų projektą, ūkio subjektų grupė neprivalo registruotis kaip juridinis asmuo. 

Konkurso dalyvis – projektą pateikęs tiekėjas. 

Fizinis asmuo – pavienis asmuo. 

Privati bendrovė (juridinis asmuo) – privati bendrovė arba nevyriausybinė organizacija, 

uţsiimanti verslu. 

Viešoji įstaiga (juridinis asmuo) – viešoji įstaiga arba vyriausybinė organizacija, uţsiimanti 

verslu. 

Projektas (taip pat vadinamas pasiūlymu) –tai tiekėjo parengtas projektas, išreiškiantis pirkimo 

objekto pagrindinių sprendinių idėją ir parengtas pagal perkančiosios organizacijos nustatytas projekto konkurso 

sąlygas. 

Registracijos numeris – konkurso dalyvio registracijos numeris (devizas), kuris turi būti 

uţrašomas ant visų pateikiamų vokų (paketo, pirmojo ir antrojo voko) ir ant kiekvieno pateikiamų 

dokumentų lapo.  

Kadangi tikimasi, jog bus pateikta daug pasiūlymų, konkurso dalyviai prašomi registruotis 

konkurso tinklalapyje (https://konkursos.malcolmreading.co.uk/kaunasconcertcentre), kur jie gaus 

unikalų registracijos numerį, kuris bus naudojamas identifikuoti dalyvį konkurso metu ir padės 

sklandţiai administruoti konkurso procesą. 

Registracijos informacija – devizo šifras, paketas dokumentų, kurie turi būti pateikiami B 

voke, nurodant konkurso dalyvio pavadinimą, bendrovės registracijos informaciją, biuro adresą, 

telefono ir fakso numerius ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai kaip nurodoma „Projektų pateikimo 

reikalavimų“ dalyje. 

Projekto konkurso dokumentai – dokumentai, kuriuos publikuoja perkančioji organizacija 
arba kurie perkančiosios organizacijos pateikiami pasiūlymų teikėjams, kuriuose aprašomas pirkimų 

https://competitions.malcolmreading.co.uk/kaunasconcertcentre/
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objektas, pirkimų sąlygos ir procedūros; dokumentai yra pranešimai, informacinė medţiaga, kiti 
dokumentai ir dokumentų paaiškinimai arba papildymai (patikslinimai).Techninis projektas – projekto 
pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami darbo projekte. Techninis projektas 
rengiamas kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, funkcinius 
(paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, 
kitus jo rodiklius ir charakteristikas; 

Darbo projektas – projekto antrasis etapas, Techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami 
Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektas gali būti 
rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendinių dokumentais (iš anksto 
parengus sprendinius, būtinus statinio statybai pradėti, o kitus – statybos metu) 

Ypatingųjų statinių kategorijai priskiriami statiniai − statiniai, kuriuose naudojamos ar 

saugomos pavojingosios medţiagos; statinys, kuriame yra potencialiai pavojingų įrenginių ar atliekami 

potencialiai pavojingi darbai; visuomenės poreikiams naudojamas pastatas, kuriame vienu metu būna 

daugiau kaip 100 ţmonių; aukštybinis (daugiau kaip 5 aukštų) daugiabutis gyvenamasis namas; 

kultūros paveldo statinys; sudėtingos konstrukcijos ir sudėtingų technologijų statinys atinkantis šiuos 

reikalavimus (20 m ir aukštesni; įgilinti 7 m ir daugiau skaičiuojant nuo pastatu uţstatyto ţemės 

paviršiaus vidutinės altitudės; konsolinių pastato dalių laikančiosios konstrukcijos, išsikišančios nuo 

fasado plokštumos daugiau kaip 3 m; pastatai, kurių laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (angos) 

ilgesnės kaip 12 m; pastato bendras plotas didesnis kaip 2000 m
2
 ; naudojamos 100 m

3 
ir didesnės 1 

grupės takiųjų medţiagų talpyklos) 

Visa konkurso medţiaga pateikiama anglų ir lietuvių kalba. Jeigu kiltų neaiškumų dėl 

formuluotės, pagrindine versija laikomi dokumentai lietuvių kalba. 
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Priedų sąrašas 

Priedai, kuriuos turi pateikti dalyviai: 

Priedas X1: Projekto dokumentų sąrašas 

Priedas X2: Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijos forma 

Priedas X3: Tiekėjo devizo šifro forma 

 

Informacija apie konkurso procedūras 

Priedas X4: Vertinimo kriterijai ir procedūros 

Priedas X5: Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai konkurso dalyviams 

 

Papildoma informacija dalyviams 

Priedas X6: CAD sklypo brėţiniai 

Priedas X7: Sklypo ir gretimų teritorijų filmuota vaizdo medţiaga 

Priedas X8: Nuotraukų galerija 

Priedas X9: Kauno miesto savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2022 

Priedas X10: Dviračių takų planas 
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Nuotraukos: 

Vaizdas iš Senamiesčio į konkurso teritoriją 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaizdas iš konkurso teritorijos į Senamiestį 
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M.K. Čiurlionis. Draugystė. 1907 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miesto vaizdas iš greta konkurso teritorijos esančios vietos 
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Rotušės aikštė, Senamiestis 

 

Aleksoto funikulierius 
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Vilniaus universiteto Kauno fakultetas esantis Senamiestyje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaizdas nuo Nemuno pakrantės į Senamiestį 
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Miesto vaizdas iš greta konkurso teritorijos esančios vietos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

aisrinės stotis Naujamiestyje, dešiniajame (šiauriniame) Nemuno krante 
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M.K. Čiurlionis. Saulė eina Vandenio ženklu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvenamasis namas Aleksote 
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Vytauto Didžiojo tiltas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurso teritorija, vaizdas į Senamiestį ir Vytauto Didžiojo tiltą 
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Industrinė kairioji (pietinė) Nemuno upės pakrantė 

 

Vytauto Didžiojo Karo muziejus, Gintaras Česonis. Iš knygos „Kauno tarpukario 

architektūra“, 2013. 

 

 

 

 

 

 


