
Kauno architektai nesutaria, ar eiti į derybų komisiją dėl Koncertų ir kongresų rūmų 

statybos 
Kaunas, liepos 31 d. (ELTA).  

Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyriaus salėje trečiadienio pavakarę surengta diskusija dėl 

Kauno koncertų, kongresų ir konferencijų rūmų statybos apčiuopiamų rezultatų nedavė, nors miesto 

meras ir ragino padaryti viską, kad Kauno neaplenktų Europos Sąjungos skiriamos lėšos. 

 

Architektai, beje, dar iki tos diskusijos išsiuntinėję į centrinę viešųjų pirkimų bei kitas organizacijas 

skundų, jog Kauno miesto savivaldybė pažeidžia įstatymus, nesutikdama rengti tarptautinio rūmų 

projekto konkurso, bei gavę jų netenkinančius atsakymus, tvirtai laikėsi savo: konkurso reikia. Tuo 

tarpu Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas priminė kai kuriuos faktus. Būtent tos pačios 

Architektų sąjungos ir savivaldybės sudaryta ekspertų taryba, gavusi iš savivaldybės 70 tūkst. Lt, dar 

pernai organizavo vietos parinkimo rūmams konkursą. Paskelbus jo nugalėtoją, savivaldybei suteikta 

teisė derėtis su tris pirmąsias vietas užėmusiais architektais dėl paties projekto. Juolab kad konkurso 

dalyviai buvo pateikę ir projektinius būsimų rūmų variantus.  

 

Todėl nestabdant procedūrų, kurias visos tikrinusios institucijos pripažino nepažeidusiomis įstatymų, 

būtina dabar rūpintis viešuoju pirkimu. Detalusis planas konkurso laimėtojo numatytoje vietoje 

parengtas, laikas rengti techninį projektą, kad atlikus ir visa kita, kas privalu, būtų galima pradėti 

statybas. Prieš tai, žinoma, pasirūpinus lėšomis, kurių tikimasi gauti iš Europos Sąjungos fondų. Iš 

naujo žaisti su konkursais laiko nėra, nes tuomet ES lėšos gali nuplaukti į kitus miestus. 

 

Taigi meras atmetė kaltinimus ir priminė, jog architektai taip pat kviečiami dalyvauti viešųjų 

pirkimų derybų bei vertinimo komisijoje. Netgi nemaža grupe - iš 7 vietų komisijoje tik 2 

paliekamos savivaldybės atstovams, o 5 siūloma užimti architektams. 

 

„Prisiimkime bendrą atsakomybę, aišku, rizikuodami ir savo profesine garbe bei kompetencija. 

Ieškokime sutarimo dėl bendro labo, dėl miesto gerovės. Padarykime viską, kad nenuvažiuotų lėšų 

traukinys, ir kad šis projektas nesibaigtų tik konkursu. Besidžiaugiant procesu, svarbiausia turėti 

rezultatą", - kalbėjo architektams ir urbanistams ekspertų tarybos posėdyje A. Kupčinskas. 

 

Kai kurie ekspertų tarybos nariai prisiminė Lietuvos architektų sąjungos nuostatus, jog už darbą 

konkursuose architektams turi būti sumokėta, architektų pareiga stebėti, kad nebūtų išrenkami 

objektai tik pagal mažiausią kainą, o ne pagal kitus kriterijus. Ir dar architektų tikslas - siekti 

architektūrinės kokybės.  

 

Apie bendrą su miestu (savivaldybe) atsakomybę nuostatuose nekalbama, nors ekspertų taryboje 

sugaištą laiką jiems apmoka ne kas kitas, o savivaldybė. Tarybos išvados - rekomendacinės. 

 

„Kai pamatai povandenines sroves, lydinčias tokius projektus, tampa aišku: galim užsimurkdyti 

konkursuose ir bendro rezultato neturėsim. Visa esmė, - ar to rezultato norim ir kokio. Kai kurie iš 

architektų net neslėpė nesidomėję pernai buvusiu būsimų rūmų prie Nemuno konkursu, ne vienas 

prisipažino, kad skaitė tik pavadinimą. Tačiau ko ne visi dabar šaukia: tai buvo ne architektūrinis, o 

urbanistinis konkursas.  

 

Nežinau, kam iš tikrųjų tie tušti ginčai naudingi: yra savivaldybę tikrinusiųjų atsakymai skundų 

autoriams, kad savivaldybė įstatymų nepažeidė, visos procedūros, susijusios su šiuo projektu, 

atliekamos teisingai. Tai dabar lieka atsakyti patiems architektams, ar jie teiks savo atstovus į derybų 

komisiją, ar vengia bendros atsakomybės", - po susitikimo Kauno architektų namuose naujienų 

agentūrai ELTA sakė miesto meras A. Kupčinskas.  
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