KVIETIMAS DALYVAUTI PROJEKTO KONKURSE
Gerbiami architektai,
Panevėžio miesto savivaldybė kviečia Jus, architektų komandas, dalyvauti Laisvės aikštės,
jos prieigų ir autobusų stoties prieigų Panevėžio miesto centrinėje dalyje kompleksinio
sutvarkymo konkurse. Konkurso tikslas yra išrinkti geriausią pasiūlymą, kaip atnaujinti
Panevėžio centrą, pagyvinti Laisvės aikštę, Savanorių aikštę, autobusų stoties prieigas,
skatinti miesto centro augimą ir atsinaujinimą, kurti bendrą centrinės dalies architektūrinę
stilistiką bei išraišką. Geriausias pasiūlymas kaip atnaujinti centrinę miesto dalį yra perkamas
atviro projekto konkurso būdu.
Pasiūlymų pateikimo terminas - 2017 m. liepos 24 d. 15 val.

Informacinis renginys ir teritorijos lankymas - 2017 m. birželio 20 d. 10.30 val.
Visus besidominčius konkursu, kviečiame į informacinį renginį - susitikimą su Panevėžio
savivaldybės atstovais. Renginyje supažindinsime su teritorija ir pristatysime gyventojų
apklausos apie Laisvės aikštę rezultatus. Renginys vyks 2017 metų birželio 20 d. 10.30 val.
Panevėžio miesto savivaldybėje II a. salėje, Laisvės a. 20.
Renginio programa
10.15

Atvykimas, registracija

10.30 Teritorijos bei gyventojų apklausos rezultatų pristatymas
11.00

Klausimai - atsakymai

11.30

Teritorijos lankymas – ekskursija

13.00 Ekskursijos pabaiga

Apie ketinimą dalyvauti informaciniame renginyje prašome pranešti iki 2017 birželio 16 d.
telefonu: +370 677 36042 arba el. paštu: vita.bubliauskaite@panevezys.lt

Apie konkursą
Konkurse nagrinėjamos trys skirtingos centro dalys: Laisvės aikštė ir jos prieigos, autobusų
stoties prieigos, istorinės dalies gatvės. Šioms teritorijoms kviečiame pasiūlyti bendrą
architektūrinę koncepciją, mažosios architektūros objektų, laikinųjų statinių dizaino,
medžiagiškumo sprendinius, apželdinimo ir erdvių landšafto pasiūlymus, įvairius apšvietimo
variantus, numatyti funkcinį viešųjų erdvių zonavimą, gatvelių pertvarkymo koncepcijas.
Geriausios konkursinės idėjos autoriams bus skirta 5.000 Eur, 2-osios vietos – 3.000 Eur, 3osios vietos – 2.000 Eur premijos. Taip pat numatytos ir 2 skatinamosios premijos po 1.000
Eur. Konkurso dalyviai turi pateikti aiškinamąjį raštą, 4 planšetus su grafine bei vizualine
informaciją, CD laikmeną. Su pirmos vietos laimėtoju bus pasirašyta sutartis dėl techninio
darbo projekto parengimo. Pasiūlymai įgyvendinti bus iki 2020 metų, panaudojant Europos
Sąjungos programos URBAN lėšas. Bendra numatomų projektų įgyvendinimo vertė sieks
apie 4 800 000 Eur.

Išsami konkurso informacija Centrinės viešųjų pirkimų sistemos portale:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=344264&LID=401583
Konkurso darbai bus viešinami www.kuriamelaisvesaikste.lt

Labai kviečiame atvykti į informacinį renginį bei dalyvauti konkurse
Panevėžio miesto savivaldybės administracija

