„PROJEKTO IDĖJA SVEIKAM MIESTUI“
ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS
Konkursą skelbia - Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras (toliau- KVSB).
Konkursą organizuoja - Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija
(toliau- LASKAO).
TIKSLAS
Išrinkti, paviešinti ir paskatinti architektūros ir miesto planavimo idėjas, geriausiai
atspindinčias Sveiko miesto judėjimo tikslus Klaipėdos urbanizuotos aplinkos kūrimo srityje.
UŽDAVINIAI
 Surinkti ir pristatyti visuomenei architektūros ir miesto planavimo srities profesionalų
bei studentų idėjas (kūrinius), prisidedančias prie sveiko miesto tikslų propagavimo ir
įgyvendinimo;
 Vertinimo komisijos pagalba išrinkti geriausiai konkurso tikslus ir atrankos kriterijus
atitinkančias idėjas (kūrinius);
 Konkurso nugalėtojus paskatinti apdovanojant prizais, ir kartu su vertinimo komisijos
išvadomis pristatyti visuomenei;
DALYVIAI
Fizinis, juridinis asmuo, asmenų grupė, turintys architekto kvalifikaciją.
UŽDUOTIS
Pateikti paskutinių penkerių metų (2010 - 2014) architektūrines ar urbanistines idėjas,
išreikštas kūrinio forma – Projektus.
Projektas gali būti bet kuri sveiko miesto tikslus įgyvendinanti idėja realiame,
įgyvendinimui skirtame statybos, aplinkotvarkos, ar interjero projekte, teritorijų planavimo
dokumente, gali būti įgyvendinta idėja, arba idėja paruošta konkursui, parodai ar studijoms.
Projekte turėtų būti pažangiai, patraukliai ir įtikinamai sprendžiama miesto plėtros ir
statinių tiesioginė ir netiesioginė įtaka sveikatai: oro kokybė, klimatas, vanduo, triukšmas,
transporto sužalojimai, socialiniai ryšiai, bendroji fizinė ir protinė sveikata, fizinis aktyvumas. Tai
gali būti (neapsiribojant):
- bemotorio judėjimo skatinimas,
- socialinės integracijos ir bendradarbiavimo, bendruomeniškumo skatinimas,
- naudojimo universalumo ir daugiafunkciškumo, pasiekiamumo visiems didinimas,
- socialinės atskirties dėl turtinės, rasinės, amžiaus ar kt. nelygybės mažinimas,
saugumo didinimas,
- želdynų puoselėjimas,
- ekologiškų medžiagų ir technologijų panaudojimas,
- universalaus dizaino principų diegimas.
Projektas pateikiamas PDF formatu vienoje byloje, tinkamoje išleisti ant popieriaus
mažiausia viename - daugiausia trijuose planšetuose, 35 cm x 50 cm formatu, gulsčiai, pagal
pridedamą rekomenduojamą planšeto šabloną. Projektą turi sudaryti:
 devizas;
 trumpas tekstas, pristatantis, kaip idėja atspindi Sveiko miesto tikslus;
 situacijos schema;
 du / trys idėją vizualizuojantys vaizdai

Autoriai savo nuožiūra gali pateikti (tuose pačiuose planšetuose) papildomas schemas,
iliustracijas.
Projektas teikiamas lietuvių kalba. Vienas Dalyvis gali pateikti iki trijų projektų.
Projekte būtina nurodyti visus kūrinio autorius.
Konkurso organizatorius savo pastangomis ir lėšomis Projektus išleis ant popieriaus
eksponavimui. Projektai bus eksponuojami popierine forma LASKAO patalpose, skaitmenine
forma LASKAO tinklalapyje www.architektams.lt .
LAIKAS
Projektus pateikti iki 2014-12-08 d. 12.00 val. Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos
apskrities organizacijai adresu Bažnyčių g. 6, Klaipėda (CD formatu) arba adresu
archsajunga@architektams.lt.
Projektai bus eksponuojami nuo 2014-12-12 d. iki 2014-12-29 d. LASKAO patalpose
Bažnyčių g. 6, Klaipėda
Vertinimo komisijos posėdis įvyks 2014-12-29 d. LASKAO patalpose.
Viešas projektų aptarimas ir apdovanotųjų pagerbimas: 2014-12-29 d. LASKAO
patalpose Bažnyčių g. 6, Klaipėda. Renginio laikas ir vieta gali būti patikslinti paskelbiant
www.architektams.lt.
VERTINIMAS
Pagrindinis kriterijus, pagal kuriuos bus vertinami Konkurse dalyvaujantys kūriniai –
atitikimas Sveiko miesto koncepcijai ir tikslams Klaipėdos miesto urbanistinės aplinkos ir
planavimo srityje.
Projektus vertina Komisija, vadovaujasi konkurso nuostatais, patvirtintais Konkursą
skelbiančios ir Konkursą organizuojančios organizacijų, kurie skelbiami www.architektams.lt.
Sprendimas priimamas komisijos narių balsų dauguma pusiau uždarame posėdyje,
kuriame gali dalyvauti Konkurso Dalyviai, idėjų autoriai. Posėdyje autoriams suteikiama galimybė
trumpai pristatyti savo Projektą. Kiekvienas komisijos narys pažymi 5 geriausius Projektus,
nurodydamas esminę pažymėto Projekto vertę Sveiko miesto koncepcijai. Daugiausia balsų gavę 5
Projektai pripažįstami laimėtojais.
VERTINIMO KOMISIJA
- ................................. Klaipėdos miesto meras, vertinimo komisijos pirmininkas;
- ................................. LAS KAO valdybos pirmininkas;
- ................................. Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro atstovas;
- ..................................Klaipėdos miesto savivaldybės miesto planavimo departamento atstovas;
- ................................. architektas, LAS KAO atstovas.
APDOVANOJIMAS
Laimėtojais pripažinti 5 Projektai premijuojami prizais po 1 000 Lt. Vertinimo
komisija posėdžio metu gali apsispręsti dėl kitokio premijinio fondo paskirstymo, vadovaujantis
sąžiningumo ir pagarbos Dalyviams ir autoriams principais.
Premijuotų projektų medžiaga lieka konkursą skelbiančios organizacijos nuosavybe.
Konkursą skelbianti organizacija taip pat įgauna turtines teises viešinti šią medžiagą. Visi pateikti
darbai gali būti toliau viešinami organizatoriaus ir konkurso skelbėjo, nurodant Projektų autorius.
_______________

