Vilniaus geležinkelio stoties teritorijos urbanistinės-architektūrinės dirbtuvės
REIKALAVIMAI DALYVIAMS
6 urbanistų ir architektų komandos:
Kviečiame dalyvauti patyrusias urbanistų ir architektų komandas, turinčias patirties vystant
kompleksines miestų teritorijas. Komandos, dirbdamos kartu su kitų sričių specialistais turės
išgryninti ir pristatyti teritorijos vystymo urbanistines idėjas.
- Komandą sudaro 2 architektai, turintys aukštąjį (bakalauro ar magistro laipsnio) išsilavinimą
architektūros ir/ar urbanistikos srityje, iš kurių bent vienas turi turėti aukštąjį (magistro
laipsnio) išsilavinimą urbanistikos specializacijoje; komandos nariai turi turėti 3 metų
patirties vystant kompleksines miesto teritorijas, rengiant panašios apimties detaliuosius
planus ir/ar urbanistines vizijas;
- Komanda, esant poreikiui, gali pasitelkti vieną techninį pagalbininką-asistentą;
- Komandos pateikia 3 A4 formato lapus, kuriuose pristato 3 savo projektuotus projektus
(pageidautina, bent 1 realizacija), panašios apimties ir kompleksiškumo, kaip ir nagrinėjama
geležinkelio stoties teritorija su trumpu kiekvieno projekto aprašu, atskleidžiančiu
pateikiamos darbinės patirties aktualumą ir vertę kūrybinėms dirbtuvėms. Ši patirtis gali būti
komandos narių įgyta dirbant atskirai. Pristatymas turi būti parengtas anglų k.;
- Komanda pateikia 1 A4 formato lapą su komandos pristatymu, kuriame būtina nurodyti
komandos pavadinimą, komandos narių vardus ir pavardes, informaciją apie kiekvieno
nario išsilavinimą bei darbinę patirtį, kontaktinį telefono nr. bei el. paštą, bendrą komandos
motyvaciją dalyvauti šiose dirbtuvėse. Pristatymas turi būti parengtas anglų k.
- Paraiškos dokumentai teikiami pdf formatu ( bendras failų dydis – ne daugiau nei 5 MB), el.
paštu stotiesvizija@gmail.com;
- Patirtis projektuojant transporto centrų (ir panašių objektų) projektus būtų privalumas;
- Komandų nariai turi gebėti laisvai diskutuoti profesinėmis temomis anglų k;
- Kūrybinių dirbtuvių metu dalyviai turi turėti savo nešiojamus kompiuterius su darbui
reikalingomis architektūrinio projektavimo ir braižymo programomis.
Atrinktoms urbanistų-architektų komandoms numatomas honoraras yra 2000 eur. Kūrybinių
dirbtuvių metu bus teikiamas nemokamas maitinimas. Apgyvendinimo ir kelionės išlaidos yra
nekompensuojamos. Visos autorinės ir turtinės teisės į kūrybinių dirbtuvių rezultatus pereis AB
“Lietuvos geležinkeliams”, Vilniaus miesto savivaldybė turės teisę šiuos rezultatus naudoti rengiant
detalųjį teritorijos planą.

