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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

sklypo parin – urbanistinio konkurso (toliau vadinama –

tikslas –
.

2

–
valstybinio muzikinio teatro, Konku -

nuostatomis.
4. Kon

5. Konkursas –
- urbanistinis konkursas;

–
-

- teatras@klaipedosmuzikinis.lt
7. Konkurso organizatorius –

archsajunga@architektams.lt
8. Konkurso forma – atviras konkursas. 
9. Komisija – Ko

10. Ekspertas –
paskirtas kvalifikuotas specialistas pirminei Konkursui pa
11. Recenzentas –

rekomendacijoms pateikti;
12. Dalyvis – fizinis arb

– -

mailto:teatras@klaipedosmuzikinis.lt
mailto:archsajunga@architektams.lt
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–

Muzikinio teatro veiklai. 

parinkimo, projektavimo ir statybos organizavimo darbus. Naujas muzikinis teatras su 

limybes.

aplinkai.
28. Analizei pateikiamos keturios galimos teatro statybos vietos:
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30.

ai 

archite –

Konkurso specifika

apsaugos aspektams. 

io formavimui.

34. Pagrindiniai rodikliai:
34.1. Bendras plotas __________________________ 13 000 m²

Tame tarpe:
§ Plotai lankytojams _____________________ 4000 m²
§ Scenos ir dekoravimo patalpos ___________ 5500 m²
§

§

§ __ __ -500 m²

§ __ - 250 m²

34.4. Au
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motyvuotai. Vizijos sprendimai n

Pagrindiniai vertinimo kriterijai

(1K1);
ir 

 (1K2);
36.3. Teatro p
aspektams (1K3),

sprendimas (1K5).

6. REIKALAVIMAI KONKURSO DALYVIAMS

organizacijo

38. Konkurso dalyviai registruojami. Registruojantis renkamas 100,00 Lt mokestis, 
fiksuojami Konkurso d

apskrities orga

parinkimo k

7. KONKURSO DOKUMENTAI

Bendrieji reikalavimai

dalyvavimu 

teatras.

mailto:archsajunga@architektams.lt
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Dalyviai privalo pateikti

-12);

45. 

 maketai baltos 
spalvos);

48.1. Sklypo plotas;

48.5. Pastato bendras plotas;

-
-

–

kaina.

 data ir vieta

pateikti iki 15 val.

56. Dokume -
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-
2011 m. spalio 03 d. 900 – 1700 val.

sutarimu paskirtas ekspertas, kuris patikrina ar visi pateikti darbai atitinka konkurso 

reikalavimus.

65

archsajunga@architektams.lt , taip pat faksu 8-46-400390. 

16d.

gavimo.
68. Konkurso dalyvio

Konkurs
Konkurso dalyvio.
69. Konkurso organizatoriai iki 

:
-

02-25)

mailto:archsajunga@architektams.lt
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SVARBU !!! 

nuorodomis.

ksponuoti dalyviai susirenka 

CD arba

paskelbta papildomai.

– Lt.
 vertinimo komisijos sprendimu 

paskatinamosios premijos.

honorarai:
I vietai –
II vietai – ;
III vietai – ;

Lt kiekvienai.
s valstybinis muzikinis 

teatras.

81. Autoriniai 
honorarai
dienos.

sprendimu.
83. usprendus, 

Vertinimo komisija
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–

nkursui keliamus reikalavimus bei vadovaudamasi vertinimo kriterijais. 
85.Vertinimo komisijos nariai, vertindami Konkursui pateiktus darbus, vadovaujasi  
nepriklausomumo ir profesionalumo kriterijais.

 vertinimo komisija:

Atstovaujama organizacija, profesija / pareigos

2. Vytautas Grubliauskas

4. In
5. Almantas Mureika

tas -
ekspertas

- ekspertas
8. Romualdas Gailius

pirmininkas, architektas - ekspertas
9. Edmundas Andrijauskas Lietuvos archit

-

s Vytautas Grubliauskas.
88. 

atsak -

riai.

9.DERYBOS
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10. KITOS NUOSTATOS

94. Netur

arbo 

specialistai.

11.VERTINIMO KOMISIJOS DARBAS

bei vertinimai, aptarimas. Aptarimo 

100. Komisijos

lygas ir reikalavimus 
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kti vienu, dviem arba 

-

          k1+k2+k3+....+kn
N= -------------------------------
                      n

k1, k2, k3, k4, k5,...kn -
n –
N -

          N1+N2+N3+….+NA
V=---------------------------------
                     A

V -
N1, N2 ir t.t. – kiekvien
A –

patvirtina balsavimu.

e 

http://...kn
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komisijos nariai ir toks protokolas pridedamas kaip priedas prie pagrindinio Vertinimo 

izacija per tris darbo dienas nuo 

organizacijos tinklalapyje internete. 


