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                                                                                                             PATVIRTINTA 
                                                                                                             Metalistas property UAB direktoriaus 
 2022-12-09 įsakymu Nr. BV-02 
 

 
 

ATVIRO IDĖJŲ KONKURSO 
„M. A. ŠLIOGERIO ATMINIMO SKVERAS“ 

SĄLYGOS 
 
 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1.1. Šios sąlygos reglamentuoja atviro idėjų konkurso „M. A. Šliogerio atminimo skveras“ (toliau – Konkursas) 
tvarką ir sąlygas (toliau – Sąlygos). 

1.2. Konkurso pavadinimas: Atviras idėjų konkursas „M. A. Šliogerio atminimo skveras“. 
1.3. Konkursą skelbia jos organizatorius – Metalistas property UAB (į. k. 305738558) (toliau – Organizatorius). 
1.4. Konkurso koordinatorius – Metalistas property UAB, direktorius, tel.: +37061111179, el. paštas: 

property@metalistas.lt. 
1.5. Konkurso rūšis – atviras konkursas. 
1.6. Konkurso tipas – architektūrinės idėjos konkursas. 
1.7. Pagrindinės sąvokos: 

1.7.1. Sąlygos – šios Konkurso sąlygos; 
1.7.2. Idėja / Projektas – tai Dalyvio (teikėjo) parengtas Idėjos pasiūlymas pagal šias Sąlygas; 
1.7.3. Dalyvis – Idėją pateikęs Konkurso dalyvis (teikėjas) – fizinis asmuo, privatus juridinis asmuo, 

viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė; 
1.7.4. Vertinimo komisija – Konkurso Organizatoriaus sudaryta fizinių asmenų grupė, įgaliota vertinti 

Konkursui pateiktas Idėjas ir nustatyti laimėtojus; 
1.7.5. Konkurso dokumentai – Konkurso Organizatoriaus viešai skelbiami; 
1.7.6. Skveras – vieša, dekoratyvinė, apželdinta miesto aikštė. 

1.8. Konkursas vykdomas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, 
proporcingumo ir nešališkumo principų. 

1.9. Konkurse turi teisę dalyvauti visi fiziniai ir juridiniai asmenys. Kvalifikaciniai reikalavimai Dalyviams: 
1.9.1. Siekiant užtikrinti Idėjos projekto baigtinį parengimą (iki statybos leidimo), Dalyviai turi turėti 

architekto kvalifikaciją / atestatą (jei prie vienos Idėjos dirba grupė žmonių,  turėti architekto 
kvalifikaciją / atestatą, privalo bent vienas iš narių).  
 

2. KONKURSO OBJEKTAS, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Arvydas Šliogeris (1944–2019) – filosofas, vokiečių egzistencializmo tyrinėtojas, filosofinių tekstų vertėjas, 
eseistas. Habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys. Gimė 
Panevėžyje. 1962 m. baigė Panevėžio II vidurinę mokyklą (dab. V. Žemkalnio gimnazija). 

2.1. Konkurso objektas – M. A. Šliogerio atminimo skveras, Šermukšnių g. 19, Panevėžyje. 
2.2. Konkurso tikslas – išrinkti kokybiškiausias, vietą ir iškilų žmogų, jo pasaulėjautą atspindinčias, racionalios 

įgyvendinimo kainos ir kokybės santykio Idėjas, kurių pagrindu bus rengiama projektavimo užduotis 
techninio/architektūrinio projekto M. A. Šliogerio skveras parengimui. 

2.3. Konkurso uždaviniai: 

mailto:property@metalistas.lt
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2.3.1. Siūlyti architektūrinius, landšaftinių sprendinių Idėjas, atspindinčias filosofo A. M. Šliogerio 
filotopišką1, jautrią, kuklią bei išgrynintą pasaulėjautą, tinkančias vietos charakteriui2 bei su 
filosofu susijusiai Panevėžio miesto istorijai3. 

2.3.2. Sukurti patrauklų, šiuolaikišką A. M. Šliogerio atminimo skvero sprendimą, kuris bus 
įgyvendinamas Šermukšnių g. 19, Panevėžyje, Metalistas property UAB teritorijoje (šalia 
Šermukšnių gatvės). 

 
3. KONKURSO PASKELBIMAS 

 
3.1. Kvietimas dalyvauti Konkurse skelbiamas: Lietuvos architektų sąjungos tinklapio naujienlaiškyje bei socialinėje 

Lietuvos architektų sąjungos Facebook paskyroje. Visa su konkursu susijusi medžiaga (konkurso dokumentai) 
bus talpinama: https://metalistas.lt/lt/naujienos  

 
4. IDĖJŲ PATEIKIMO IR SUDĖTIES REIKALAVIMAI 

 
4.1. Konkurso dalyvis gali pateikti tik vieną Idėją – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei Konkurso 

dalyvis pateikia daugiau kaip vieną Idėją arba kaip ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelias idėjas, 
tokia Idėja atmetama. 

4.2. Konkurso dalyvis prisiima visus kaštus, susijusius su Idėjos projekto rengimu ir įteikimu. Konkurso 
organizatorius nėra atsakingas ar įpareigotas dėl šių kaštų padengimo. Konkurso organizatorius neatsako ir 
neprisiima šių išlaidų, nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi Konkursas. 

4.3. Konkurso dalyvio Idėjos projektas bei kita korespondencija turi būti pateikiama lietuvių kalba. 
4.4. Idėjos projektas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2023 m.vasario 28 d. 13.00 val. šiuo adresu: Metalistas 

property UAB, Šermukšnių g. 19, LT-35113 Panevėžys; 
4.5. Idėjos projektas Organizatoriui pateikiamas paštu, per kurjerį arba Konkurso dalyviui pačiam perduodant Idėjos 

projektą Konkurso organizatoriui, kuris turi būti užregistruotas, nurodant tikslią gavimo datą ir laiką valandomis 
ir minutėmis. 

4.6. Konkurso organizatorius neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių Idėjų projektai 
nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Vėliau gauti Idėjų projektai nebus priimami. Vėliau gautus Idėjų projektus 
Konkurso organizatorius arba jo įgaliotas atstovas užregistruoja ir neatplėštus grąžina jį atsiuntusiam Konkurso 
dalyviui. Idėjų projektai taip pat grąžinami dalyviui, jeigu Idėjos projektas pateiktas neužklijuotas. 

4.7.  Idėjos projektai privalo būti pateikti anonimiškai. Anonimiškumo reikalavimas laikomas pažeistu, jei Idėjos 
projekte (bet kokioje jo sudėtinėje dalyje, taip pat ir skaitmeninėje laikmenoje) yra nurodytas autoriaus ar jų 
grupės vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, logotipai ar bet kuri kita Konkurso dalyvį identifikuoti 
leidžianti informacija. 

4.8. Konkurso dalyvis savo pateikiamą Idėjos projektą privalo paženklinti kodu. Kodas – Konkurso dalyvio 
pasirinktas raidinis kodas (5 raidės), kuris rašomas ant visų Idėjos projekto dokumentų ir visų pateikiamų 
pakuočių. Dalyvis privalo visur rašyti tą patį kodą. 

4.9. Idėjos projektas pateikiamas atskiroje pakuotėje (1 vokas), užklijuotoje taip, kad įpakavimo nepažeidus nebūtų 
galima pakuotės atidaryti. Ant šios pakuotės turi būti tik šis užrašas: 
 

Atviram idėjų konkursui „M. A. Šliogerio atminimo skveras“ 
PROJEKTAS 
Kodas:     “ 

 
4.10. Kitoje pakuotėje (2 vokas) pateikiama užpildyta devizo iššifravimo forma (pridedama) ir Konkurso dalyvio 

kvalifikaciją įrodantys dokumentai ar patvirtintos jų kopijos. Ant šios pakuotės turi būti tik šis užrašas: 
 
Atviram idėjų konkursui „M. A. Šliogerio atminimo skveras“ 
KODO ŠIFRAS 

 
1 Filotopija - meilė vietai. 
2 Šermukšnių gatve iš tebestovinčio tėvų namo filosofas, būdamas paskutinių klasių moksleivis, vaikščiojo į mokyklą. Kaimynystėje - tuo metu 

besikuriantis industrinis metalo apdirbimo objektas. 
3 Panevėžio miesto Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomi filosofo dovanoti rankraščiai, jo žmona Zita perdavė ir visą A. 

Šliogerio biblioteką. 2020 metais Panevėžio miesto savivaldybės taryba pritarė sprendimui skverui Šermukšnių g. suteikti filosofo M. A. 
Šliogerio vardą. 2022 metais filosofui suteiktas Garbės piliečio vardas. 

https://metalistas.lt/lt/naujienos
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Kodas:       “ 
„Neatplėšti iki pasiūlymų vertinimo komisijos posėdžio“ 
 

4.11. Abi aukščiau aprašytos pakuotės (1 ir 2 vokai) pateikiamos supakuotos į bendrą voką (pakuotę), ant kurio 
turi būti tik šis užrašas: 

 
Aviram idėjų konkursui „M. A. Šliogerio atminimo skveras“ 
Kodas:     “ 
 

4.12. Idėjos projektas privalo atitikti šiuos sudėties, turinio bei apimties reikalavimus: 
4.12.1. Idėja turi būti originali ir patraukli (svarbu estetinė ir vizualinė kokybė). 
4.12.2. Idėja turi atliepti į įamžinamą asmenybę, sąsajas su Panevėžiu bei aplinką. 
4.12.3. Turi būti aiškus formos ir turinio suderinamumas. 
4.12.4. Idėjos projekte parenkamos medžiagos turi būti ilgaamžės ir kokybiškos. 
4.12.5. Kuriant objektus vadovautis vientisumo, kompozicinio harmoningumo, ilgaamžiškumo, 

kompleksiškumo, funkcionalumo ir praktiškumo principais. 
4.12.6. Atskiroje A4 formato popierinėje byloje iki turi būti pateiktas aiškinamasis raštas (1 egz.). 

Aiškinamasis raštas gali būti papildytas iliustracine (vaizdine) medžiaga. Aiškinamojo rašto 
titulinio lapo dešiniajame kampe turi būti užrašytas kodas, o lapo apačioje – tekstas 
„Aiškinamasis raštas“. Jame turi būti nurodyta: 

4.12.6.1. trumpas Idėjos apibūdinimas, sprendimo paaiškinimas; 
4.12.6.2. medžiagiškumas; 
4.12.6.3. vieta sklype; 
4.12.6.4. preliminari Idėjos įgyvendinimo kaina eurais įskaitant PVM; 
4.12.6.5. Idėjos techninio projekto parengimo sąmata ir terminas; 
4.12.6.6. kiti, Idėjos autoriaus nuomone, svarbūs duomenys. 

4.12.7. Visi brėžiniai turi būti pateikti ne mažesniu kaip 1:500 masteliu ant ne daugiau kaip 2 planšečių, 
kurių matmenys – 70x100 cm (planšetės eksponuojamos vertikaliai). Pateikiamos ne mažiau 
kaip 4 vizualizacijos. Idėjos projekto brėžiniai turi būti sunumeruoti eilės tvarka, kiekvienos 
planšetės viršutiniame dešiniajame kampe (atitraukus 2 cm nuo planšetės kraštų) užrašomas 
kodas 1,0 cm dydžio šriftu. 

4.12.8. Gali būti pateikiamas Idėjos maketas (neprivaloma), kurio mastelis Konkurso dalyvio 
pasirenkamas individualiai. 

4.13. Konkurso dalyviai turi teisę pridėti ir kitus projektą apibūdinančius dokumentus, vizualinę medžiagą, planus 
ir kt. 

4.14. Visa Idėjos projekto medžiaga turi būti įrašyta skaitmeninėje laikmenoje (kompaktiniame diske CD arba 
DVD), kuri įdedama į aiškinamojo rašto segtuvą. Joje turi būti įrašyta visa pateikta medžiaga (planšetės, 
aiškinamasis raštas ir kt.) PDF formatu. Aiškinamasis raštas ir kiekviena planšetė turi būti įrašyta atskirame 
faile. Ant skaitmeninės laikmenos turi būti užrašytas kodas. Skaitmeninė medžiaga ir Idėjos maketas turi būti 
pateikti taip, kad pagal juos nebūtų galima identifikuoti Konkurso dalyvio (-ių). 

4.15. Voke ir (ar) pakuotėje su ant jo užrašytu kodu ir užrašu „Kodo šifras“, Konkurso dalyvis Organizatoriui 
pateikia: 

4.15.1. Projekto kodo šifrą: projektą pateikusio Konkurso dalyvio ar ūkio subjektų grupės pavadinimas 
(jei projektą pateikia juridinis asmuo) ar vardas (-ai), pavardė (-ės) (jei projektą pateikia fizinis 
(-iai) asmuo (-ys), įmonės kodas (jei projektą pateikia juridinis asmuo), buveinės adresas, 
telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas. Jungtinės veiklos projekto atveju – jungtinės 
veiklos sutartis, nurodoma įgalioto atstovo vardas, pavardė ir telefono numeris. Juridiniai 
asmenys turi nurodyti Idėjos autorių arba autorius, jų procentinį indėlį į idėją (ar jos 
įgyvendinimą) ir jų kontaktinius telefono numerius (šių Konkurso sąlygų priedas); 

4.15.2. dokumentai (su priedais) turi būti surišti ir sunumeruoti. 
4.16. Konkurso koordinatorius patikrina, ar pateikti Idėjų projektai atitinka Konkurso sąlygose nustatytus Idėjų 

projektų pateikimo, anonimiškumo, sudėties reikalavimus. Informacija pateikiama Komisijos nariams pirmojo 
posėdžio pradžioje. Koordinatorius netikrina, ar pateikti Idėjų projektai atitinka Konkurso sąlygose nustatytus 
vertinimo kriterijus. 
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5. PROJEKTŲ / IDĖJŲ VERTINIMO KRITERIJAI 
 
5.1. Dalyvių pasiūlymai bus vertinami remiantis lentelėje pateiktais vertinimo kriterijais: 

 

Eil. 
Nr. 

Vertinimo kriterijus Vertinimo kriterijaus aprašymas Maksimalūs 
galimi balai 

1. Kontekstualumas ir 
estetiniai vertinimo 
kriterijai 

Idėjos konceptualumas; sumanymo sąsajos ir dermė su 
asmens, jo filosofinės minties, istorijos, vietos kontekstu. 
Sprendinių meninė kokybė; išraiškos priemonių ir reikšmių 
tikslingumas; naudojamų medžiagų tarpusavio dermė. 

3 

2. Urbanistiniai ir 
architektūriniai vertinimo 
kriterijai 

Skvero urbanistinis integralumas, sąveika su esama miesto 
dalies aplinka. Inovatyvumas – naujų technologijų, 
medžiagų, architektūrinių sprendimų panaudojimas; atitiktis 
darnaus vystymosi principams. 

3 

3. Techniniai – ekonominiai 
vertinimo kriterijai 

Idėjos racionalumas, įvertinus Idėjos ir realizavimo kainos 
santykio optimalumą; vertinama prognozuojama potenciali 
realizavimo kaina; sąmatos realumas. 

3 

 
 
5.2. Siekiant palengvinti pateiktų Idėjų vertinimą ir suvienodinti galimas balų interpretacijas, pateikiamos 

rekomendacijos: 
 

Vertinimas Aprašymas 

0 Idėja visai arba ženkliai neatitinka vertinimo kriterijaus reikalavimų. Pasiūlyta Idėja parengta 
neatsižvelgiant į Sąlygas ir kontekstą arba įvertinus juos tik formaliai. 

1 Idėja tik iš dalies atitinka vertinimo kriterijaus reikalavimus. Pasiūlymas parengtas tik 
apibendrintais sprendiniais, mažai susietas su Sąlygomis. Pateikti architektūriniai, urbanistiniai, 
stilistiniai elementai yra nepakankamai pagrįsti, stokojama detalaus paaiškinimo. 

2 Idėja atitinka arba beveik atitinka kriterijaus reikalavimus. Pasiūlymas parengtas atsižvelgiant į 
Sąlygas, sprendinių pasiūlymai išbaigti, paaiškinti, sprendimai originalūs arba pasiūlymas 
pateiktas gana gerai, tačiau kai kuriais aspektais pateikiama nepakankamai detalių, yra 
neesminių neaiškumų ir neatitikimų pateiktoms Sąlygoms. 

3 Idėja puikiai atitinka arba viršija Konkurso vertinimo kriterijus ir Sąlygas. Pasiūlymas visiškai 
atitinka visus svarbiausius kriterijus ir Sąlygas. Idėja yra išskirtinė, koncepcija išbaigta, pateikta 
aiškiai, argumentacija nekelia abejonių.  

 
5.3. Konkurso laimėtojai nustatomi pagal surinktų balų skaičių. 1-ą vietą laimi daugiausiai balsų gavusi Konkurso 

Idėja, atitinkamai paskirstomos 2-a, 3-ia ir likusios vietos. 
 

6. PRIZINIS FONDAS, PRIZINIO FONDO IŠMOKĖJIMAS 
 
6.1. Organizatorius Konkurso laimėtojui (laimėtojams) įsipareigoja skirti apdovanojimą (premiją):  

6.1.1. pirmosios vietos laimėtojui – 3.000 EUR (trys tūkstančiai eurų) premiją; 
6.1.2. antrosios vietos laimėtojui – 2.000 EUR (du tūkstančiai eurų) premiją; 
6.1.3. trečiosios vietos laimėtojui – 1.000 EUR (vienas tūkstantis eurų) premiją. 

6.2. Tuo atveju, kai Idėją, pripažintą laimėjusia atitinkamą prizinę vietą, pateikė jungtinės veiklos (partnerystės) 
sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, premija išmokama asmeniui, kuriam įgaliojimu arba jungtinės 
veiklos sutartimi suteiktas įgaliojimas dalyvauti Konkurse visų partnerių (Dalyvių) vardu.  

6.3. Jeigu Idėjų bus pateikta mažiau, negu numatyta premijų, premijoms neišmokėtų lėšų dalis lieka Metalistas 
property UAB biudžete. 

6.4. Vertinimo komisija išrenka ir Metalistas property UAB direktoriui pateikia I, II ir III vietos nugalėtojus. Nugalėtojai 
Metalistas property UAB direktoriui pateikia prašymus išmokėti premiją, nurodydami banko sąskaitą, į kurią turi  
būti pervesta premija. Premijos išmokamos per 20 (dvidešimt) dienų nuo Metalistas property UAB direktoriaus 
įsakymo pasirašymo dienos.  

6.5. Po premijų išmokėjimo Metalistas property UAB įgyja visas turtines teises (išskyrus autorystės teises) į Idėjos 
projektus, tačiau Idėjos autoriai išlaiko išskirtines teises į savo pateiktos Idėjos tolesnį vystymą – techninio / 
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architektūrinio projekto parengimą (po Konkurso bus vykdomos derybos dėl projektavimo sutarties su 
laimėtojais). Tuo atveju, jei Idėjos autorius raštu atsisako rengti Idėjos techninį projektą ir raštu perduoda teises 
projektą toliau vystyti Metalistas property UAB, Metalistas property UAB įgyja teisę tolesnį Idėjos vystymą 
(techninio projekto parengimą) pavesti bet kuriam kitam projektuotojui.  

 
7. IDĖJŲ VERTINIMAS 

 
7.1.  Idėjas vertina Vertinimo komisija, sudaryta iš 7 narių:  

7.1.1. Loreta Paulauskienė, Lietuvos architektų sąjungos Panevėžio skyriaus ir Panevėžio 
regioninės architektūros tarybos pirmininkė; 

7.1.2. Saulius Glinskis, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas; 
7.1.3. Arvydas Narkevičius, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis dizaino 

specialistas; 
7.1.4. Gintautas Vieversys, Architektų studijos LG Projektai architektas; 
7.1.5. Zita Šliogerienė, filosofo M. A. Šliogerio žmona; 
7.1.6. Justas Kučinskas, filosofo M. A. Šliogerio mokinys;  
7.1.7. Mantas Gudas, Idėjos iniciatorius, Metalistas property UAB direktorius. 

 
7.2. Vertinimo komisijos nariai prieš Idėjų vertinimą privalo pasirašyti nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas. 
7.3. Sprendimus Vertinimo komisija priima uždarame Vertinimo komisijos posėdyje. Posėdis (-džiai) gali vykti gyvai, 

nuotoliniu arba mišriu būdu. 
7.4.  Vertinimo komisijos darbui vadovauja Vertinimo komisijos pirmininkas, kuris išrenkamas Vertinimo komisijos 

posėdžio pradžioje.  
7.5. Vertinimo komisijos posėdžio pradžioje pristatomas Vertinimo komisijos posėdžių sekretorius (nešališkas 

Organizatoriaus paskirtas asmuo). 
7.6. Vertinimo komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ¾ Vertinimo komisijos narių. Sprendimai Vertinimo 

komisijoje priimami paprasta balsų dauguma. Jei balsuojant balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Vertinimo 
komisijos pirmininko balsas.  

7.7. Idėjos vertinamos vadovaujantis Sąlygose patvirtintais vertinimo kriterijais.  
7.8. Vertinimus kiekvienas komisijos narys surašo į vertinimo lentelę (priedas Nr. 5). 
7.9. Konkursas laikomas įvykusiu, jei yra bent vienas neatmestas projektas.  
7.10. Vertinimo komisijos posėdis protokoluojamas.  Protokole nurodoma, 

kaip buvo vertinamas kiekviena Konkursui pateikta Idėja.  
 

8. IDĖJŲ ATMETIMAS 
 

8.1. Vertinimo komisija atmeta Idėją, jeigu: 
8.1.1. Idėjos pasiūlymas išsiųstas ar gautas po Organizatoriaus nustatyto galutinio Idėjų pateikimo 

termino; 
8.1.2. Idėjos pasiūlymas neatitinka Sąlygose nustatytų reikalavimų; 
8.1.3. Dalyvis savo Idėjos pasiūlyme pateikė neteisingus ar negaliojančius dokumentus, melagingą 

informaciją, informacijos iš viso nepateikė arba pranešė apie pasikeitusią informaciją; 
8.2. Apie projekto atmetimą ir tokio atmetimo priežastis Dalyvis informuojamas el. paštu arba telefonu. 
 

9. KONKURSO REZULTATŲ PASKELBIMAS 
 

9.1. Konkurso rezultatai skelbiami: Lietuvos architektų sąjungos tinklapio naujienlaiškyje bei socialinėje Lietuvos 
architektų sąjungos Facebook paskyroje. 

9.2. Konkurso rezultatus visiems Dalyviams elektroniniu paštu išsiunčia Metalistas property UAB direktorius ar jo 
įgaliotas atstovas. 

 
10. PRIEDŲ SĄRAŠAS 

 
10.1. Naudingų nuorodų sąrašas; 
10.2. Dabartinio skvero vaizdas ir vieta žemėlapyje; 
10.3. Sklypo toponuotrauka; 
10.4. Sklypo suvestinis inžinerinis tinklų planas; 
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10.5. Vertinimo lentelė; 
10.6. Vertinimo komisijos nario nešališkumo deklaracijos forma; 
10.7. Vertinimo komisijos nario konfidencialumo pasižadėjimo forma. 
 
 

____________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 

 


