
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIJA DALYVIAMS  

 

KONKURSO EIGA 

- Konkursas vyksta nuo 2021 06 20 iki 2021 08 31. 

- Konkurse dalyvauja asmenys ar grupės, užsiregistravę iki 2021 06 20 ir gavę registracijos patvirtinimą. 

- Dalyviai darbus pateikia iki 2021 08 15 imtinai.  

- Komisijos balsavimas vyks 2021 08 27.  

- Komisijos sprendimas skelbiamas 2021 08 30 www.sa.lt/offgrid ir Facebook, Instagram paskyrose. 

 

SVARBIOS DATOS 

 

Konkurso dalyvių registracija iki 

 

Konkurso kūrybinės dirbtuvės ir įmonių 
produktų pristatymas 

 

Darbų pabaigimo etapas ir darbų 
pridavimas 

 

2021 06 20 2021 06 20 - 2021 07 23 2021 08 15 

 

 

REIKALAVIMAI KONKURSINIAMS DARBAMS 

Dalyviai turi sukurti modernaus off-grid namo (iki 40 kv. m) koncepcijos projektą. Šie namai gali būti pritaikomi 
transportuoti, todėl svarbus ne tik statinio svoris, tūris, bet ir visa architektūrinė forma.  Pastato paskirtis – gyvenamoji, 

zonavimas nėra apibrėžiamas. 

Projektai turi demonstruoti kūrybišką šiuolaikišką komfortabilų bei estetišką dizainą, inovatyvių inžinerinių sistemų 
taikymą. Projektas turi būti pritaikytas šiuolaikinio žmogaus poreikiams ir atspindėti nesėslaus gyvenimo principus, 
orientuotus į išsaugojimą, sąmoningumą, savarankiškumą, gyvenimo nuotykių troškimą, taip pat į mažesnį vartotojiškumą, 
ekologinį gyvenimo būdą. 

Sprendimuose turi būti panaudoti produktai iš bibliotekos (žr. Konkurso produktų biblioteka). 

Konkursinis projektas turi būti iš dviejų dalių: projekto idėjos pristatymas raštu ir vaizdinė medžiaga (žr. Projektų 
pateikimas). 

 

KONKURSO PRODUKTŲ BIBLIOTEKA 

Konkurso dalyviams produktų bibliotekoje pristatomi off-grid produktai projektams. Partneriai produktus pristatys 
mokymuose. Dalyviai projektuose turi panaudoti mažiausiai 5 produktus iš bibliotekos. Jie turi būti pavaizduoti 
brėžiniuose ir/ar vizualizacijose. 



 

KONKURSO ŽIURI IR VERTINIMAS 

Darbus konkurse vertina organizatorių surinkta komisija. 

Sprendimai priimami balsų dauguma. 

Komisija balsuoja internete pildydami balsavimo formą, kurioje nurodyti vertinimo kriterijai.  

Daugiausiai komisijos balų surinkę darbai tampa trijų prizinių vietų nugalėtojais. Surinkus tokį patį balsų kiekį, komisija 
skelbia pasitarimą, kurio metu paskiriamos vietos. 

Komisijos sprendimas galutinis ir neginčijamas. 

Komisijos nariai negali balsuoti už savo ar susijusių asmenų darbus. 

 

Konkurso darbus vertins profesionali žiūri – architektūros ir statybų sektoriaus profesionalai. Darbai bus pagal šiuos 

kriterijus: 

- Formos ir medžiagų originalumas.  

- Inovatyvūs inžineriniai sprendimai. 

- Ergonominis erdvių sprendimas. 

- Erdvių daugiafunkciškumas. 

 

 

 

INFORMACIJA IR KONTAKTAI 

 

Konkurso kuratorė  
Agnė Tamašauskaitė 

konkursas@sa.lt 

tel. 8 671 35338 

Partneriams ir rėmėjams 

Liuda Michalkevičienė 

liuda@sa.lt 

8 610 39642 
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