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DĖL KONGRESŲ IR PARODŲ RŪMŲ URBANISTINIO KONKURSO RENGIMO 
 
N.Valatkevičius (Kauno miesto savivaldybės Urbanistikos skyriaus vedėjas): Kauno 

miesto savivaldybės biudžete kongresų rūmų vietos paieškos konkursui šiais metais numatyta 

50 tūkst. litų premijoms ir 15 tūkst litų konkurso organizavimui. Sąlygos šiam konkursui buvo 

pradėtos rengti 2008m., dabar reikia jas pakoreguoti.  

J.Merkevičienė: Rašte, kurį gavome iš savivaldybės, parašyta, kad tai bus Kongresų ir parodų 

rūmų urbanistinis konkursas, o 2008m. rengėme sąlygas Kongresų ir koncertų rūmų konkursui. 

Užsakovas turi apsispręsti dėl pavadinimo.  

E.Barzdžiukas: Parengtose sąlygose kalbama apie 1500-3000 vietų salę. Šiandien tai vargiai 

realu. Matyt, reikėtų galvoti apie 700-1500 vietų salę. Savivaldybė turi apsispręsti dėl salės 

dydžio ir projekto sudėties ir pateikti programą KAUETui.  

G.Prikockis: Užsakovas privalo pateikti konkrečią programą - jei bus parodų rūmai, kokie 

numatomi parodų salų plotai. Manau, kad Kaunui reikalinga moderni gera kongresų salė.  

A.Kiaunienė: neaiški nei konkurso vieta, nei objekto dydis, nei žiuri vertinimo kriterijai.  

N.Valatkevičius: Jei salės dydis bus nuo 700 iki 1500 vietų, tai vietų, kuriose tokį objektą 

galima planuoti – nedaug. Reikia vadovautis bendruoju planu. Galima būtų sąlygose įrašyti, kad 

negali būti siūlomos privačios teritorijos.  

N.Valatkevičius: Kaunas beveik nebeturi miesto žemės. Manau, kad šio konkurso tikslas būtų 

rasti optimaliausią kongresų rūmams vietą ir ją palikti šiam objektui. Nebūtina iš karto statyti, bet 

ruoštis reikia. Juk ir sporto rūmų vietos paieška prasidėjo 1996m.  

E.Barzdžiukas: Manau, reikėtų parinkti 3-5 vietas ir jas analizuoti. Bus aiškesni vertinimo 

kriterijai. Savivaldybė galėtų jas pateikti. 

N.Valatkevičius: Galiu dabar  išvardinti tinkamas vietas:  Europos pr. vietoj “Helisotos” 

gamyklos, Dainų slėnyje, Nemuno saloje, rekonstruoti sporto halę, nors ji inžinerinis paveldas, 

Minkovskių gatvėje šalia “Kauno grūdų”, Kalniečių parke.  

E.Barzdžiukas: Tai galėtų būti rekomenduojamos vietos. Jei autoriai pasiūlys kitą gerą vietą - 

irgi neblogai.  

A.Karaliaus raštiška nuomonė: “Patikslinti  (suformuluoti) principinę objekto sandarą ir 

programą”. 

J.Merkevičienė: Aš irgi manau, kad rekomenduojamos vietos turėtų atsirasti. Šio pastabos bus 

perduotos sąlygų rengėjui Kęstučiui Zaleckiui. O svarbiausia - lauksime konkurso programos iš 

konkurso užsakovo – Kauno savivaldybės. Siūlau kreiptis į savivaldybę su prašymu: 



 

KREIPIMASIS 

Kauno savivaldybė įgaliojo viešąją įstaigą KAUET šiais metais surengti Kongresų ir 

parodų rūmų urbanistinį konkursą. Prašome užsakovo kuo skubiau pateikti programą, 

nurodant numatomų salių dydį ir paskirtį. Tik tuomet galėsime parengti konkurso 

sąlygas.  

Gintaras Prikockis, posėdžio pirmininkas 

Jūratė Merkevičienė, posėdžio sekretorė 

 

 


