
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

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, informacija publikuojama soc. tinklų 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 sa.lt/offgrid-biblioteka). 

Konkursinis projektas turi būti iš dviejų dalių: projekto idėjos pristatymas raštu ir vaizdinė. 

 

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. 

 



 
DARBŲ PATEIKIMAS  
Konkurso dalyviai darbus turi pateikti iki 2021 08 15 imtinai. 
Medžiaga konkursui turi būti pateikiama naudojant duomenų persiuntimo svetaines (pvz. Wetransfer, Dropbox ir pan.), 
atsiunčiant nuorodą el. paštu konkursas@sa.lt.  
Vizualizacijose turi atsispindėti funkciniai patalpos vienetai (8-9 vieno projekto vizualizacijos, iš kurių pažymėtos kaip 
svarbiausios 3). Brėžinyje turi būti pavaizduotas projektuojamo namo patalpų išplanavimas (1-3 brėžiniai).  

Tekstiniame faile aprašyti projekto koncepciją ( apie 2000 spaudos ženklų), paskirtį, off-grid idėją pagrindžiantį technologinį 
sprendimą. Aprašyme turi būti paminėti panaudoti bibliotekos produktai ir sprendimai. 

Konkurso dalyviai turi pateikti vaizdus (vizualizacijas) dviem dydžiais – spaudai ir publikuoti internete.  

Vaizdų reikalavimai spaudai. Vizualizacijų dydis ne mažiau 24x15 cm (arba mažoji nuotraukų kraštinė ne mažesnė nei 2000 
px); 300 dpi; CMYK spalvų gama; TIFF, JPG failų formatai. Brėžiniai pateikiami EPS, PDF formatais (būtina sąlyga – 
sukreivintas tekstas). 

Vaizdų reikalavimai internetui. Vizualizacijos ir brėžiniai ne didesni kaip 800 kB; horizontali nuotraukos kraštinė ne didesnė 
kaip 1000 px; RGB spalvų gama; JPG, PNG failų formatai. 
 

KONKURSO ŽIURI IR VERTINIMAS 

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. 

 

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. 

 

 
INFORMACIJA IR KONKTATAI 
Atnaujinama informacija apie konkursą interneto svetainėje www.sa.lt/offgrid. 

Susisiekite su konkurso kuratorėmis el. paštu konkursas@sa.lt arba  
arba telefonu 8 620 71919 Lina Šiškutė, 8 606 56870 Agnė Tamašauskaitė 

 
 

 

 

 

 



APIE KONKURSĄ 

 
Šiandien off-grid namai vis dažniau tampa ekologiškos, energetiškai efektyvios ir kūrybingos architektūros sprendimu. 
Turbūt labiausiai žavi off-grid konstrukcijos pastatų mobilumas – prireikus juos galima transportuoti iš vienos vietos į kitą.  

Augant supratimui apie ekologiją ir tvarų gyvenimą, sparčiai populiarėja savarankiški, off-grid namai – neprijungti prie 
bendrųjų inžinerinių tinklų, o naudojantys atsinaujinančius energijos šaltinius ir inovatyvius vidaus inžinerinių sistemų 
sprendimus.  

Konkurso tikslas – supažindinti ir paskatinti taikyti off-grid idėjas, pristatant modernią off-grid namo koncepciją, kuri atspindėtų 
savarankiškumą nuo bendrųjų inžinerinių tinklų, atsinaujinančių energijos šaltinių integravimą, technologines inovacijas.   
 

KONKURSO DALYVIAI 
Architektai, dizaineriai, kiti profesionalai, dirbantys architektūros ar interjero dizaino srityje bei šių krypčių studentai. Dalyvauti 
gali tiek vienas asmuo, tiek komanda.  

 

APDOVANOJIMAI 
Prizinių vietų nugalėtojai bus apdovanoti asmeninio pristatymo paketu SA medijose ir partnerių piniginiais prizais. 

 

PIRMA VIETA 

1000 eur 
ANTRA VIETA 

500 eur 
TREČIA VIETA 

300 eur 
2 psl. publikacija žurnale ir portale 

„Statyba ir architektūra“ 

 

„Statyba ir architektūra“ sertifikatas 

2 psl. publikacija žurnale ir portale 
„Statyba ir architektūra“ 

 

„Statyba ir architektūra“ sertifikatas 

2 psl. publikacija žurnale ir portale 
„Statyba ir architektūra“ 

 

„Statyba ir architektūra“ sertifikatas 

 

KONKURSO REZULTATŲ PASKELBIMAS 
Laimėtojai bus paskelbti 2021 08 30. 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

Konkurso dalyviai, pateikdami sutikimą dalyvauti konkurse, sutinka, kad jų darbai gali būti publikuojami konkurso 
organizatoriaus be atskiro autoriaus sutikimo. Konkurso organizatorius turi teisę išsirinkti nuotraukas ir jas kadruoti 
publikavimui žurnale „Statyba ir architektūra“, portale sa.lt, socialinių tinklų paskyrose (Facebook, Instagram, Linkedin) bei 
rėmėjų informaciniuose kanaluose. 

Konkurso dalyviai konkurse dalyvauja savo lėšomis. Nutrūkus konkursui dėl dalyvio ar organizatoriaus kaltės, išlaidos nėra 
kompensuojamos. 

Konkurso rengėjas pasilieka teisę koreguoti konkurso sąlygas jam vykstant, pranešant apie tai konkurso dalyviams el. paštu 
ir portale sa.lt.  

Pateikdami konkursinius pasiūlymus dalyviai išreiškia sutikimą su visais Konkurso sąlygose nustatytais reikalavimais ir 
sąlygomis. 

Visa dalyvių pateikiama medžiaga turi atitikti nurodytus darbų pateikimo reikalavimus. Konkurso organizatorius turi teisę 
nevertinti ir nepublikuoti medžiagos, kuri neatitinka darbų pateikimo reikalavimų. 

 


