
Varėnos rajono savivaldybės administracija ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 

tyrimo centras skelbia Dainavos apygardos partizanų atminimo įamžinimo Lietuvos 

partizanų ir jų rėmėjų memorialiniame komplekse (unikalus kodas 36312) – „Merkinės 

kryžių kalnelyje“ ir jo prieigose idėjos atvirą konkursą. 

 

Konkurso tikslas – įamžinti Dainavos apygardos partizanų atminimą nekilnojamojo kultūros 

paveldo objekto Lietuvos partizanų ir jų rėmėjų memorialiniame komplekse (unikalus kodas 36312) 

– „Merkinės kryžių kalnelyje“ ir integruoti į bendrą kompleksą muziejaus pastatą esantį Seinų g. 

8A, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav. 

 

Konkurso uždaviniai: 

1. Išlaikyti esamą Lietuvos partizanų ir jų rėmėjų memorialinio komplekso formos ir perimetro 

planinę struktūrą; 

2. Numatyti galimybę renginių organizavimui: suoliukų ir vaizdo kamerų įrengimui, vėliavų 

stiebų pastatymui, naujų kryžių statymui partizanų atminimui bendruomenės ar atskirų 

asmenų iniciatyva; 

3. Restauruoti koplyčią išlaikant jos tūrius ir formas; 

4. Memorialo teritorijoje numatyti želdinių sutvarkymą; 

5. Numatyti stadiono vakarinės dalies apsaugą pastatant apsauginę tvorą nuo laukinių ir 

naminių gyvūnų; 

6. Rekonstruoti muziejaus pastatą esantį Seinų g. 8A, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos 

r. sav. ir jo patalpose numatyti galimybę įrengti ekspozicijas, saugyklą, edukacinę klasę, 

darbo vietas muziejaus darbuotojams; 

7. Numatyti memorialo teritorijoje esančių takų dangas, suprojektuoti naujus būtinus praėjimo 

takus. Numatyti praėjimo taką ir laiptus iš civilinių kapinių iki memorialo ir taką iki 

atnaujinto muziejaus pastato; 

8. Numatyti memorialinio komplekso apšvietimą, panaudojant šiuolaikiškas technologijas. 

Įrengiant paminklų ir koplyčios (dienos/nakties) apšvietimą bei apšvietimu išryškinti 

esančius kryžiaus formos takus. 

Pagrindiniai vertinimo kriterijai, pagal kuriuos bus vertinami Konkurse dalyvaujantys 

projektai: pagarba (kokybiškas santykis) kultūros paveldo ir aplinkos apsaugos aspektams; 

sprendinių funkcionalumas; universalus viešų urbanistinių erdvių (ir statinių) pritaikymo pobūdis; 

urbanistinės erdvinės struktūros kokybė. 

 

Konkurse pirmąsias 3 vietas užėmusius dalyvius numatyta apdovanoti piniginiais prizais: 
I vietos laimėtojui – 4 000 Eur; 

II vietos laimėtojui – 2 000 Eur; 

III vietos laimėtojui – 1 000 Eur. 

 



Konkurso koordinatorius – Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto 

skyriaus vyr specialistas Saulius Korocejus (el. paštas saulius.korocejus@varena.lt, tel Nr. 8 310 32 

014, mob. 8 615 18517) . 

 

Dalyvių kvalifikaciniai reikalavimai:  
Dalyvis turi turėti bent vieną atestuotą architektą (darbo grupės vadovą), turintį statinio projekto 

architektūrinės dalies vadovo (statinių grupės: visos statinių grupės, statinių kategorija: ypatingi  

statiniai) kvalifikaciją. 

 

Konkurso projekto pateikimo reikalavimai: 

Brėžiniai ir kita vaizdinė medžiaga turi būti pateikti ant planšečių; 

Aiškinamasis  raštas  pateikiamas  atskiroje  A4  formato  popierinėje  byloje. Aiškinamasis raštas 

gali būti papildomas iliustracine (vaizdine) medžiaga; 

Skaitmeninė  laikmena  (kompaktinis  diskas  CD),  kurioje turi būti įrašyta Projekto  medžiaga.  

 

Pridedama: 

1. Memorialo ir jo prieigų teritorijos topografinė nuotrauka; 

2. Muziejaus pastato nekilnojamo turto kadastro ir registro bylos kopija. 

 

Konkursui pasiūlymai priimami iki šių metų gruodžio 9 d. adresu Vytauto g. 12, Varėna. 
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