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PATVIRTINTA 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2020 m. balandžio 21 d. įsakymu  

Nr. DV-296 

 

 

M. K. ČIURLIONIO GIMIMO VIETOS ĮAMŽINIMO SENOJOJE VARĖNOJE 

IDĖJOS PROJEKTO KONKURSO SĄLYGOS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. M. K. Čiurlionio gimimo vietos įamžinimo Senojoje Varėnoje idėjos projekto 

konkursą (toliau – Konkursas) skelbia ir organizuoja Varėnos rajono savivaldybės administracija, 

įstaigos kodas 188773873, Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna.  

2. Konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymu, Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Varėnos rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. DV-261„Dėl Viešųjų 

pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Varėnos rajono savivaldybės 

2020–2022 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 

lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-IX-157 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2020-2022 metų 

strateginio veiklos plano patvirtinimo“.  

3. Skelbimas apie Konkursą ir Konkurso dokumentai skelbiami Varėnos rajono  

savivaldybės interneto svetainėje www.varena.lt .    

4. Konkursas vykdomas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, 

abipusio pripažinimo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.  

5. Konkurse gali dalyvauti fiziniai asmenys, privatieji juridiniai asmenys, viešieji 

juridiniai asmenys ar tokių asmenų grupė, atitinkantys Konkurso dalyviams keliamus 

kvalifikacinius reikalavimus. Dalyvių skaičius neribojamas.  

6. Konkursas laikomas įvykusiu, jeigu yra bent vienas Konkurso sąlygose nustatytus 

reikalavimus atitinkantis projektas.  

7. Konkursui pateiktus projektus vertina Varėnos rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu sudaryta projektų vertinimo komisija (toliau – Komisija).  

8. I–III vietas užėmusiems projektams bus skiriamos piniginės premijos.  

9. Konkurso koordinatorė – Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir 

sporto skyriaus patarėja Regina Svirskienė, tel. 8 686 77 508, el. p. regina.svirskiene@varena.lt.   

 

II SKYRIUS 

KONKURSO OBJEKTAS IR TIKSLAS 

 

10. Konkurso objektas – M. K. Čiurlionio gimimo vietos įamžinimo Senojoje 

Varėnoje idėjos projektas (toliau – projektas).  

11. Konkurso tikslas – iš Konkursui pateiktų projektų atrinkti 3 geriausius projektus.  

12. Trumpa informacija apie įamžinamą asmenybę: Pasaulinio garso menininkas, 

lietuvių tautos kūrybines galias reprezentuojantis genijus – dailininkas, kompozitorius, kultūros 

http://www.varena.lt/
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puoselėtojas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis gimė 1875 m. rugsėjo 22 d. Varėnoje (dabar – 

Senoji Varėna). Genijaus tiksli gimimo vieta buvo nežinoma. Ją pavyko nustatyti pagal 

devynioliktojo amžiaus antros pusės iš Sankt Peterburgo parsivežtą žemėlapį, kuriame aiškiai 

matomi pirmosios bažnyčios ir penkių šalia esančių pastatų kontūrai. Vadovaujantis istorikės 

Laimos Vileikienės, atlikusios „M. K. Čiurlionio gyvenamosios vietos Senojoje Varėnoje istorinių 

– ikonografinių dokumentų analizę“, teigimu, „kad bažnyčios tarnai gyveno prie bažnyčios 

stovėjusiame parapijos name“ – pavyko tiksliau nustatyti M. K. Čiurlionio gimimo vietą, ją 

lokalizuojant prie bažnyčios buvusiuose pastatuose. 2019 m. M. K. Čiurlionio gimimo vieta 

Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios šventoriuje pažymėta laikinu ženklu.  

13. Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios šventorius, kur stovi laikinas 

menininko gimimo vietą žymintis ženklas, ir yra ta vieta, kuriai įamžinti skelbiamas Konkursas. 

14. Rengdami projektą Konkurso dalyviai turi vadovautis visomis Konkurso 

sąlygomis bei jų priedais.  

 

III SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 

15. Dalyvauti Konkurse gali visi fiziniai arba juridiniai asmenys, pateikę Konkurso 

sąlygas atitinkantį projektą. 

16. Fizinis asmuo, norintis dalyvauti Konkurse kaip dalyvis, turi turėti meno studijų 

krypties (dailės, architektūros) aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą. Juridinis 

asmuo, asmenų grupė ar ūkio subjektų grupė, norintys dalyvauti Konkurse kaip dalyviai, 

pasiūlymui rengti turi paskirti bent vieną architektą, turintį architektūros aukštąjį universitetinį arba 

jam prilygstantį išsilavinimą.  

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO DOKUMENTŲ PATEIKIMAS, AIŠKINIMAS IR KEITIMAS 

 

17. Konkurso dokumentai viešai skelbiami Varėnos rajono savivaldybės interneto 

svetainėje www.varena.lt. 

18. Konkurso dalyviai registruojami elektroniniu paštu regina.svirskiene@varena.lt.  

Užsiregistravę Konkurso dalyviai gaus Konkurso sąlygų priedą bei su Konkursu susijusius 

perkančiosios organizacijos pranešimus (Konkurso dokumentų paaiškinimus, patikslinimus, 

informaciją apie vokų su devizų šifrais atplėšimo datą ir kt.). 

19. Klausimus, susijusius su Konkurso sąlygomis, Konkurso dalyviai gali užduoti iki  

2020 m. liepos 4 d. 15.00 val. elektroniniu paštu regina.svirskiene@varena.lt. Atsakymai į 

klausimus per 3 darbo dienas bus siunčiami registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu. 

20. Konkurso dalyvis, nepasinaudojęs galimybe prašyti paaiškinti (patikslinti) 

Konkurso dokumentus iki Konkurso sąlygose nustatyto termino pabaigos, įsipareigoja nesiremti šio 

Konkurso dokumentų neaiškumais (netikslumais) ginčo, pretenzijos ar skundo atveju. 

21. Perkančioji organizacija turi teisę, savo iniciatyva ir / ar atsižvelgdama į Konkurso 

dalyvių klausimus, iki 2020 m. liepos 4 d. 15.00 val. daryti neesminius Konkurso sąlygų pakeitimus 

ir papildymus, apie tai informuodama visus užsiregistravusius Konkurso dalyvius. Konkurso sąlygų 

pakeitimai ir papildymai yra neatskiriama Konkurso sąlygų dalis. 

http://www.varena.lt/
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V SKYRIUS 

PROJEKTŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

 

22. 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. 

23. Konkurso dalyvis prisiima visus kaštus, susijusius su projekto rengimu ir įteikimu. 

Perkančioji organizacija nėra atsakinga ar įpareigota dėl šių kaštų padengimo. Perkančioji 

organizacija neatsako ir neprisiima šių išlaidų, nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi 

Konkursas. 

24. Konkurso dalyvio projektas bei kita korespondencija turi būti pateikiama lietuvių 

kalba. 

25. Projektas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 3 d. 13.00 val. šiuo 

adresu: Varėnos rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna (viename 

langelyje). 

26. Projektas perkančiajai organizacijai pateikiamas paštu, per kurjerį arba Konkurso 

dalyviui pačiam perduodant projektą perkančiajai organizacijai, kuris turi būti užregistruotas 

perkančiojoje organizacijoje, nurodant tikslią gavimo datą ir laiką valandomis ir minutėmis. 

27. Perkančioji organizacija neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus 

atvejus, dėl kurių projektai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Vėliau gauti projektai nebus priimami. 

Vėliau gautus projektus perkančioji organizacija arba jos įgaliotas atstovas užregistruoja ir 

neatplėštus grąžina jį atsiuntusiam Konkurso dalyviui. Projektai taip pat grąžinami dalyviui, jeigu 

projektas pateiktas neužklijuotas. 

28. Projektai privalo būti pateikti anonimiškai. Anonimiškumo reikalavimas laikomas 

pažeistu, jei 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. 

29. Konkurso dalyvis savo pateikiamą projektą privalo paženklinti kodu. Kodas – 

Konkurso dalyvio pasirinktas raidinis kodas (5 raidės), kuris rašomas ant visų projekto dokumentų 

ir visų pateikiamų pakuočių. Dalyvis privalo visur rašyti tą patį kodą. 

30. Projektas (šių Konkurso sąlygų 33 punktas) pateikiamas atskiroje pakuotėje  

(1 vokas), užklijuotoje taip, kad įpakavimo nepažeidus nebūtų galima pakuotės atidaryti. Ant šios 

pakuotės turi būti tik šis užrašas: 

 

„M. K. Čiurlionio gimimo vietos įamžinimo Senojoje Varėnoje idėjos projekto konkursui 

PROJEKTAS 

Kodas:     “ 

31. 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: 

 

„M. K. Čiurlionio gimimo vietos įamžinimo Senojoje Varėnoje  idėjos projekto konkursui 

KODO ŠIFRAS 

Kodas:       “ 
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„Neatplėšti iki pasiūlymų vertinimo komisijos posėdžio“ 

 

32. Abi aukščiau aprašytos pakuotės (1 ir 2 vokai) pateikiamos supakuotos į bendrą 

voką (pakuotę), ant kurio turi būti tik šis užrašas: 

 

„M. K. Čiurlionio gimimo vietos įamžinimo Senojoje Varėnoje idėjos projekto konkursui 

Kodas:  “ 

 

33. Projektas privalo atitikti šiuos sudėties, turinio bei apimties reikalavimus: 

33.1. idėja turi būti originali ir patraukli (svarbu estetinė ir vizualinė kokybė); 

33.2. idėja turi atliepti į įamžinamą asmenybę, sąsajas su Varėna bei aplinką; 

33.3. turi būti aiškus formos ir turinio suderinamumas; 

33.4. projekte parenkamos medžiagos turi būti ilgaamžės ir kokybiškos. 

33.5. kuriant objektus vadovautis vientisumo, kompozicinio harmoningumo, 

ilgaamžiškumo, kompleksiškumo, funkcionalumo ir praktiškumo principais. 

33.6. atskiroje A4 formato popierinėje byloje 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: 

33.6.1. trumpas idėjos apibūdinimas, sprendimo paaiškinimas; 

33.6.2. medžiagiškumas; 

33.6.3. vieta; 

33.6.4. preliminari projekto parengimo ir įvykdymo kaina eurais įskaitant PVM. 

33.7. Visi brėžiniai, schemos turi būti pateikti ant ne daugiau kaip 4 planšečių, kurių 

matmenys – 70x100 cm (planšetės eksponuojamos vertikaliai). 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. Iki A3 formato lapo sumažintos 

spalvotos planšečių kopijos turi būti pateikiamos aiškinamojo rašto byloje kaip priedai. 

33.8. Pateikiamas idėjos maketas, kurio mastelis Konkurso dalyvio pasirenkamas 

individualiai. 

34. Konkurso dalyviai turi teisę pridėti ir kitus projektą apibūdinančius dokumentus, 

vizualinę medžiagą, planus ir kt. 

35. Visa 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). 

36. Voke ir (ar) pakuotėje su ant jo užrašytu kodu ir užrašu „Kodo šifras“, Konkurso 

dalyvis perkančiajai organizacijai pateikia: 

36.1. 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 
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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); 

36.2. dokumentai (su priedais) turi būti surišti ir sunumeruoti. 

37. Konkurso koordinatorius patikrina, ar pateikti projektai atitinka Konkurso 

sąlygose nustatytus projektų pateikimo, anonimiškumo, sudėties reikalavimus. Informacija 

pateikiama Komisijos nariams pirmojo posėdžio pradžioje. Koordinatorius netikrina, ar pateikti 

projektai atitinka Konkurso sąlygose nustatytus vertinimo kriterijus. 

 

VI SKYRIUS 

VIEŠAS PROJEKTŲ EKSPONAVIMAS 

 

38. Viešas projektų eksponavimas vyks nuo 2020 m. rugsėjo 7 d. iki 2020 m. rugsėjo 

17 d. imtinai Varėnos rajono savivaldybės administracijos patalpose, Vytauto g. 12, Varėna. Su 

projektais bus galima susipažinti darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais nuo 

9.00 val. iki 15.45 val.). Visi norintieji galės raštu išreikšti savo nuomonę apie eksponuojamus 

projektus. 

39. Projektų skaitmeninės kopijos bus eksponuojamos Varėnos rajono savivaldybės 

interneto svetainėje www.varena.lt. 

 

VII SKYRIUS 

PROJEKTŲ VERTINIMAS 

 

40. Konkursui pateiktus projektus vertina ir sprendimus priima Komisija uždarame 

posėdyje. 

41. Komisijos posėdis numatomas 2020 m. rugsėjo 14 d. Atsiradus nenumatytoms 

aplinkybėms, Komisijos posėdis gali būti perkeliamas į kitą dieną. Apie tikslią Komisijos posėdžio 

datą, laiką ir vietą bus paskelbta Varėnos  rajono savivaldybės interneto svetainėje www.varena.lt. 

Konkurso dalyviai bus informuoti elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 dienas. 

42. Komisijos posėdžiai laikomi teisėtais, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 

Komisijos narių. 

43. Pagrindiniai vertinimo kriterijai, pagal kuriuos bus vertinami projektai: 

43.1. idėjos originalumas, savitumas, patrauklumas, meninė vertė;  

43.2. suderinamumas su aplinka; 

43.3. formos ir turinio dermė (asmenybės atspindėjimas meniniame sprendime); 

43.4. projekto sąmatos pagrįstumas; 

43.5. medžiagų atsparumas, prieinamumas ir ilgaamžiškumas. 

44. Projektus vertinant pagal 43 punkte nurodytus kriterijus, laikoma, kad kiekvieno jų 

svarba yra vienoda. 

45. Kiekvienas Komisijos narys privalo pateiktus projektus vertinti objektyviai, 

vadovaudamasis tik Konkurso sąlygomis ir išsaugodamas Konkursui pateiktų projektų autorių 

anonimiškumą. 

46. Komisijos darbui vadovauja Komisijos pirmininkas, kuris išrenkamas Komisijos 

posėdžio pradžioje. 

http://www.varena.lt/


 

DV-296 

 

47. Komisijos nariai ir sekretorius skiriamas Varėnos rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu. 

48. Komisijos posėdyje dalyvauja tik Komisijos nariai ir Komisijos sekretorius (be 

balso teisės). 

49. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokole nurodomi įvertintų ir atmestų 

projektų vertinimo motyvai, vertinimo balai ir Komisijos rekomendacijos. Komisijos protokolus 

pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai. 

50. Komisija atmeta tuos projektus, kurie: 

50.1. išsiųsti ar gauti po Konkurso sąlygose nustatyto galutinio projektų pateikimo 

termino; 

50.2. pateikti pažeidžiant anonimiškumą; 

50.3. neatitinka kitų Konkurso sąlygose išdėstytų reikalavimų. 

51. Komisija projektus vertina pagal šių sąlygų 43 punkte nustatytus vertinimo 

kriterijus: 

51.1. kiekvienas vertinimo kriterijus vertinamas iki 5 balų. Didžiausia pasiūlymo 

įvertinimo bendra balų suma – 20 (4 kriterijai x 5 balai); 

51.2. kiekvienas Komisijos narys pateiktą projektą vertina atskirai. Didžiausias 

bendras visų Komisijos narių pasiūlymų įvertinimo vidurkis – 20 balų; 

51.3. mažiausias bendras visų Komisijos narių projektų įvertinimo vidurkis – 12 balų. 

Jeigu visi Konkursui pateikti projektai įvertinti mažesniu nei 12 balų vidurkiu, tokiu atveju laikoma, 

kad Konkursas neįvyko, nes pateikti projektai yra prastos kokybės. 

52. Jeigu keli projektai surenka vienodą balų skaičių, sudarant preliminarią projektų 

eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas Konkurso dalyvis, anksčiausiai pateikęs projektą. 

53. Įvertinusi projektus, Komisija sudaro preliminarią projektų (nurodant kodus) eilę 

balų mažėjimo tvarka. Komisijos sprendimas įforminamas protokolu, kurį pasirašo visi Komisijos 

nariai ir sekretorius prieš atplėšiant pakuotes su devizo šifrais. 

54. Pakuotės su devizų šifrais atplėšiamos ir Konkurso dalyvių kvalifikacija tikrinama 

tame pačiame Komisijos posėdyje (jeigu Komisija nenusprendė dėl papildomo posėdžio). Pakuočių 

su kodų šifrais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi projektus pateikę Konkurso dalyviai ir 

/ ar jų įgalioti atstovai. Pakuotės atplėšiamos dalyvaujančių Konkurso dalyvių ir / ar jų įgaliotų 

atstovų akivaizdoje. Pakuotės atplėšiamos ir tuo atveju, jei Konkurso dalyviai ir / ar jų įgalioti 

asmenys neatvyksta. 

55. Komisija, paskelbusi projektų eilę ir projektų kodų šifrus, uždarame posėdyje 

patikrina Konkurso dalyvių atitiktį Konkurso dokumentuose nurodytiems kvalifikacijos 

reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad dalyvio pateikti kvalifikaciniai duomenys yra 

neišsamūs arba netikslūs, ji privalo prašyti Konkurso dalyvio juos patikslinti. Komisija atmeta 

projektus tų Konkurso dalyvių, kurių kvalifikacija neatitinka nustatytų reikalavimų, ir priima 

sprendimą dėl galutinės projektų eilės. Procedūra įforminama protokolu, kurį pasirašo visi 

Komisijos nariai. 

56. Komisija, įvertinusi pasiūlymus, gali raštu pateikti rekomendacijas dėl tolesnių 

Konkurso laimėtojais pripažintų projektų neesminių korekcijų. 

57. Komisija gali ir neskirti laimėtojų, jeigu Konkurse visi gauti projektai neatitiko 

Konkurso dokumentų reikalavimų arba nevisiškai juos atitiko. 
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58. Komisijos nariai prieš projektų vertinimo pradžią privalo pasirašyti Viešųjų 

pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. DV-261 „Dėl Viešųjų pirkimų 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 priedą (konfidencialumo pasižadėjimą) ir 

Nešališkumo deklaraciją, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. 

įsakymu NR. 1S-93 „Dėl nešališkumo deklaracijos tipinės formos patvirtinimo“ ir perduoti juos 

saugoti Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui. 

 

VIII SKYRIUS 

KONKURSO REZULTATŲ PASKELBIMAS 

 

59. Konkurso rezultatai paskelbiami Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje 

www.varena.lt, visiems Konkurso dalyviams ir Komisijos nariams išsiunčiami elektroniniu paštu. 

60. Konkurso rezultatai paskelbiami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos 

sprendimo priėmimo dienos. 

61. Komisija galutinį sprendimą dėl Konkurso laimėtojų priima tik tada, kai 

išnagrinėjamos Konkurso dalyvių pretenzijos, jeigu jų gauta, bet ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų 

nuo pranešimo apie Konkurso laimėtojus išsiuntimo Konkurso dalyviams dienos. Ši nuostata 

netaikoma, jeigu pasiūlymą pateikė vienas Konkurso dalyvis. 

62. Konkurso dalyviai pretenzijas gali raštu pareikšti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas 

nuo pranešimo apie Konkurso laimėtojus gavimo dienos. Komisija išnagrinėja pretenziją per 3 

darbo dienas ir apie sprendimą informuoja nedelsdama. 

63. Galutinis Komisijos sprendimas (Konkurso I–III vietų laimėtojai ir piniginių 

premijų skyrimas) įforminamas protokolu. Pranešimas Konkurso laimėtojams ir visiems kitiems 

Konkurso dalyviams išsiunčiamas elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 

Komisijos galutinio sprendimo priėmimo dienos. 

 

IX SKYRIUS 

PINIGINĖS PREMIJOS IR JŲ IŠMOKĖJIMAS 

 

64. Piniginių premijų fondą sudaro 7 000 Eur . Premijos paskirstomos I–III vietas 

užėmusiems projektams tokia tvarka: 

I vieta – 4 000   Eur; 

II vieta –  2 000  Eur; 

III vieta –  1 000  Eur. 

65. Komisija privalo paskirti I–III vietas, o piniginės premijos privalo būti išdalintos. 

Premijoms neišmokėtų lėšų dalis lieka Konkursą organizuojančiai Varėnos rajono savivaldybės 

administracijai tokiais atvejais: 

65.1. kai projektų pateikta mažiau, negu numatyta premijų; 

65.2. kai mažiau negu trys arba visi Konkursui pateikti projektai įvertinti mažesniu nei 

12 balų vidurkiu, tokiu atveju laikoma, kad pateikti projektai yra prastos kokybės.  

66. Piniginės premijos Konkurso laimėtojams išmokamos ne vėliau kaip per 1 mėnesį 

nuo galutinio Komisijos sprendimo priėmimo dienos. 

 

 

http://www.varena.lt/


 

DV-296 

 

X SKYRIUS 

KONKURSO PROJEKTŲ GRĄŽINIMAS IR NAIKINIMAS 

 

67. Perkančioji organizacija turi teisę pasilikti visus projektus, už kuriuos buvo 

įteiktos piniginės premijos, taip pat įsigyti kitus projektus iš Konkurso dalyvių tarpusavio 

susitarimu. 

68. Konkurso nelaimėję dalyviai savo projektus turi teisę atsiimti per 14 kalendorinių 

dienų nuo pranešimo apie galutinį Komisijos sprendimą išsiuntimo Konkurso dalyviams dienos. Per 

nurodytą terminą neatsiimti projektai bus sunaikinti, nemokant jų autoriams jokių atlyginimų ir / ar 

kompensacijų. 

 

 XI SKYRIUS 

AUTORIŲ TEISĖS 

 

69. Premijuotų projektų medžiaga lieka perkančiosios organizacijos nuosavybe. Ji 

įgauna teisę, pasibaigus Konkursui, premijuotus projektus dokumentuoti, eksponuoti ir skelbti 

(įskaitant eksponavimą ir skelbimą, pasinaudojant trečiųjų asmenų paslaugomis), naudoti rengiant 

techninį projektą ir kt. be papildomo apmokėjimo, tačiau visais atvejais perkančioji organizacija 

privalo paskelbti projektų autorių vardus. 

70. Autorių teisės į kūrinius nustatytos Lietuvos Respublikos autorinių teisių ir 

gretutinių teisių įstatyme. 

71. Dalyvis yra atsakingas už tai, kad jo pateiktas projektas nepažeidžia bet kokių 

trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, ir įsipareigoja apsaugoti perkančiąją organizaciją nuo 

bet kokių dėl to atsiradusių trečiųjų asmenų pretenzijų. 

 

XII SKYRIUS 

DERYBOS 

 

  72. Konkurso I–III vietų laimėtojai gali būti kviečiami dalyvauti tolesnėse paslaugų pirkimo 

procedūrose neskelbiamų derybų būdu Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. 

73. Perkančioji organizacija pasilieka teisę pirmiausia derėtis su I vietos Konkurso laimėtoju 

dėl paslaugų atlikimo. Atsisakius I vietos laimėtojui, gali būti kviečiamas II vietos laimėtojas, o 

atsisakius II vietos laimėtojui – III vietos laimėtojas.  

 

XIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

74. Konkurso procedūros, kurios neapibrėžtos šiose Konkurso sąlygose, vykdomos 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Varėnos rajono savivaldybės 

administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Varėnos 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. DV-261. 

75. Tolesni projektavimo ir statybos darbų pirkimai bus vykdomi atskirai, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu bei kitais teisės aktais. 
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76. Varėnos rajono savivaldybės administracija turi teisę nutraukti Konkursą, jeigu 

atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Varėnos rajono savivaldybės administracija 

apie tai raštu informuoja Konkurso dokumentus gavusius asmenis. Varėnos rajono savivaldybės 

administracija, nutraukusi Konkursą, dalyvių patirtų nuostolių neatlygina ir kompensacijų 

dalyviams nemoka. 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


