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LITVAKŲ SINAGOGOS, VEIKUSIOS KLAIPĖDOJE, ATMINIMO 
ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE  IDĖJOS KONKURSO SĄLYGOS 

 

I. PROJEKTO KONKURSO TIKSLAS 

1. Projekto konkursą organizuoja ir vykdo Klaipėdos žydų bendruomenė. Konkursas finansuojamas 
iš surenkamų lėšų. 

Konkurso tikslas - iš konkursui pateiktų projektų atrinkti geriausią, perspektyviausią kūrybinį 
projektą, Litvakų sinagogos veikusios Klaipėdoje (nacais sudeginta 1940 m. ), atminimo įamžinimo, 
taip pat ir Lietuvos socialinės, kultūrinės, techninės ir ūkinės pažangos raidai įprasminti. 

 Atminimo lentos, atminimo ženklo pastatymo vieta – viešbučio „EUTERPĖ“ (Daržų g. 9a, 
Klaipėda) fasadas, arba (ir) erdvė prie likusio pamatų fragmento (Daržų g. 7, Klaipėda )  

II. PROJEKTO KONKURSO DALYVIAI 

2. Projekto konkurse kviečiami dalyvauti profesionalūs skulptoriai, architektai, kitų menui artimų 
sričių specialistai. Dalyvių skaičius neribojamas. 
Projekto konkurse negali dalyvauti šio projekto konkurso vertinimo komisijos nariai. 

III. PROJEKTO KONKURSO UŽDUOTYS IR REIKALAVIMAI 

3. Konkurso užduotys: 

3.1. Susipažinti su istorine medžiaga (idėja atitinka logiką); 
3.2 Pateikti bendrą paminklo (įamžinimo simbolio) pastatymo ir jo aplinkos suformavimo 
koncepciją, numatyti darnų šios aplinkos vientisumą, atsižvelgiant į Klaipėdos istorinių urbanistinių 
sprendimų konceptualumą ir konkrečias šiandienines realijas; 
3.3. Pasiūlyti konkretų paminklinio įamžinimo sprendimą, numatant kompozicinę formą, dydį, 
medžiagą, spalvinius sprendimus; 
3.4. Numatyti paminklo rėmėjų įamžinimo galimybę; 

4. Konkurso organizatoriui konkurso dalyviai turi pateikti: 

4.1. Aiškinamąjį raštą su idėjos pagrindimu ; 
4.2. Projekto idėją iliustruojančią medžiagą: eskizinį maketą, 2D-3D, fotonuotraukas ar montažus, 
kitą teminę vaizdinę medžiagą; 
4.3. Projekto sąmatoje turi būti nurodytos autorinio atlyginimo, paminklo (įamžinimo simbolio) 
pagaminimo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, taip pat papildomų darbų, susijusių su paminklo 
pastatymu, išlaidos (atgabenimas į vietą, pamatų išliejimas ir kt.); 

IV.  VERTINIMO KRITERIJAI 

5. Vertinimo kriterijai yra šie: 
5.1. Konceptualumas. 
5.2. Meniškumas. 



5.3. Idėjos novatoriškumas. 
5.4. Organiškas ryšys su aplinka, kultūros ir istorijos tradicijų išlaikymas. 
5.5. Įamžinimo darbų kaina. 
V. Vertinimo komisija:  

1. Feliksas Puzemskis Klaipėdos žydų bendruomenė; 
2. Arvydas Cesiulis – Klaipėdos mero pavaduotojas, istorikas; 
3. Vaida Ona Atienė - architektė 

VI. SPRENDIMAS APIE LAIMĖJUSĮ PROJEKTĄ 

Projekto idėjos konkurso nugalėtojas įgyja teisę įgyvendinti savo pateiktą projektinį pasiūlymą. Jis 
bus kviečiamas į neskelbiamas derybas dėl paminklo sukūrimo ir galutinio pastatymo. Su idėjos 
autoriumi bus sudaryta sutartis. 

VII.  PROJEKTŲ ATMETIMAS 

6. Projekto konkursas laikomas neįvykusiu, jeigu: 
6.1. Negauta nė vienos paraiškos; 
6.2. Visi projektai neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; 
6.3. Per didelė (nepriimtina) kaina. 

VIII. PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINAI IR VIETA 

Pasiūlymų pateikimo terminas - nuo konkurso paskelbimo datos iki 2020 spalio  31 d. 

Pristatyti į Klaipėdos žydų bendruomenę Sinagogų.13, Klaipėda. Kontaktinis tel.: 8-650-21335 

IX. DOKUMENTŲ KALBA 

  Kalba, kuria turi būti parengtas konkursinis pasiūlymas - lietuvių. 

 
 

 

 


