
Vilniaus geležinkelio stoties teritorijos urbanistinės-architektūrinės dirbtuvės 

REIKALAVIMAI DALYVIAMS 

 

Urbanistas (urbanistinio-architektūrinio projektavimo ekspertas) - mentorius 

 

Atrinktas kandidatas kuruos jam priskirtas dalyvių komandas, bus atsakingas už nagrinėjamus 

tūrinius bei kompozicinius teritorijos užstatymo sprendimų klausimus, vertingąsias esamo užstatymo 

savybes bei naujų tūrių kontekstualumą su esama urbanistine aplinka, vystomo užstatymo funkcinių 

programų scenarijų rengimą, teritorijos regeneracijos etapų siūlymus ir vystymo scenarijus. 

Kandidatas ves komandas išsikeltų tikslų link, ir bus atsakingas, kad komandos pristatytų laukiamus 

rezultatus laiku. Kandidatas patars komandoms teminiais klausimais, teiks profesionalias įžvalgas, 

kuruos vidinį komandų darbą. 

 

- Kandidatas turi turėti aukštąjį (bakalauro ir/ar magistro) laipsnį architektūros, urbanistikos, 

miestų planavimo srityje; 

- Kandidatas turi turėti mažiausiai 5-7 metų darbo patirtį dirbant su didelio mastelio 

kompleksinių teritorijų vystymo ir pertvarkos projektais; 

- Kandidatas turi turėti 2 metų vadovavimo kūrybinei komandai patirtį; 

- Kandidatas turi turėti vadovavimo kūrybinėms dirbtuvėms patirties; 

- Kandidatas turi nusimanyti aplinkosaugos temose, naujų technologijų miesto planavime 

taikyme, vadovautis ekonomine logika, domėtis futurologija, pasižymėti pažangiu ir 

inovatyviu mąstymu;  

- Kandidatas turi pateikti 3 A 4 formato lapus, kuriuose pristato 3 kompleksinių teritorijų 

projektus (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. Pristatymas turi 

būti parengtas anglų k.; 

- Kandidatas pateikia 1 A4 formato lapą su prisistatymu, kuriame būtina nurodyti vardą ir 

pavardę, informaciją apie išsilavinimą bei darbinę patirtį, kontaktinį telefono nr. bei el. paštą, 

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; 

- Kandidatas turi laisvai kalbėti anglų k. 

 

Atrinktam kandidatui  numatomas honoraras yra 3000 eur. Kūrybinių dirbtuvių metu bus teikiamas 

nemokamas maitinimas. Apgyvendinimo ir kelionės išlaidos yra nekompensuojamos. Visos 

autorinės ir turtinės teisės į kūrybinių dirbtuvių rezultatus pasibaigus kūrybinėms dirbtuvėms pereis 

AB “Lietuvos geležinkeliams”, Vilniaus miesto savivaldybė turės teisę šiuos rezultatus naudoti 

rengiant detalųjį teritorijos planą. 
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