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KONKURSAS
PAMINKLO VYTAUTO KOCHANAUSKO ATMINIMUI IAMŽINTI PROJEKTU
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (UŽDUOTIS)
1.TERITORIJOS CHARAKTERISTIKA , BENDRA INFORMACJA
1.1.Paminklui statyti siūloma Kybartu miesto Saulės pro-gimnazijos stadionas.
1.2. Vytautas Kochanauskas ilgametis Kybartu Futbolo klubo "Sveikata" žaidėjas bei treneris. V.
Kochanauskas gimė 1925 m. Gruodžio 7 d. Lietuvos pasienio miestelyje Kybartuose. Ankstyvoje
jaunystėje pradėjo dirbti geležinkelininku ir dažnai lankydavosi kitoje Lieponos upelio pusėje
įsikūrusiame Prūsijos miestelyje Eitkūnuose. Čia futbolas iš Vokietijos didmiesčių Karaliaučiaus,
Berlyno atėjo XIX – XX a. sandūroje. Noras žaisti ir stebėti Sveikatos ir Eitkūnų komandų rungtynes
visada veikė kaip adrenalinas, todėl Vytautas brisdavo per upelį pažaisti su vokietukais ir žydais
futbolą. Prieš antrąjį pasalinį karą Vytautas subrendo kaip universalus sportininkas. Baigęs sportininko
karjerą Vytautas ir toliau liko Sveikatoje, tapo komandos treneriu. V.Kochanauskas neįgijo specialaus
trenerio išsilavinimo, tačiau greitai mokėsi, daug skaitė, važinėdavo į Kauno KKI, konsultavosi,
susirašinėdavo su futbolo žinovais. Tapo netgi Sveikatos ledo ritulio komandos treneriu. Per trenerio
karjerą išaugino ne vieną talentingą sportininką. Mirė treneris 1986 m.
Iki šios dienos V. Kochanauskas yra visų Kybartiečių širdyse. Tik Jo dėka futbolą Kybartuose pamilo
visi, tik Jo dėka futbolas Kybartuose gyvuoja ir šiandien.
1.3.Vytauto Kochanausko atminimo įamžinimo paminklas turėtu būti pastatytas iki Kybartų Sveikatos
100 –mečio minėjimo 2019 m. gegužės mėnesio.

2. UŽDUOTIS
2.1.Sukurti meno kūrini (gali būti reljefas) Vytauto Kochanausko atminimui iamžinti, tinkanti užduotai
erdvei.
2.2. Skulptūros medžiagiškumas – skulptūrai turi būti naudojamos aplinkos poveikiui atsparios
medžiagos (bronza, nerūdijantis plienas, granitas)
2.3. Turi būti įrašyti Vytauto Kochanausko žodžiai. („SPORTUI REIKIA NE PINIGŲ IR ŠLOVĖS,
SPORTAS NE VIEN PERGALĖS IR PRALAIMĖJIMAI. SVARBIAUSIA IŠLAIKYTI SPORTINĘ
DVASIĄ, PATRIOTIŠKUMĄ IR MEILĘ PASIRINKTAI SPORTO ŠAKAI. VISI KITI REIKALAI
EINA Į KITĄ PLANĄ.“)

2.4. Pateikti aplinkos tvarkymo ( apšvietimas, sklypo formavimas, mažosios architektūros elementai)
sprendinius.
2.5. Turi būti pateikta preliminari projekto įgyvendinimo kaina.
3. KONKURSUI PATEIKIAMA MEDŽIAGA
3.1. Aiškinamasis raštas, kuriame pateiktas projekto apibūdinimas, medžiagiškumas, projekto
įgyvendinimo kaina ir įvykdymo terminas.
3.2. Maketas.
3.3.Vaizdinė informacija vizualizacija esamoje aplinkoje;
3.4. Detalizacijos (savo nuožiūra);
3.5. Skaitmenine laikmena (kompaktiniame diske CD), kurioje turi būti įrašyta visa pateikta medžiaga
(plašetai ir aiškinamasis raštas) pdf formate. Aiškinamasis raštas, maketo nuotrauka ir planšetės turi būti
įrašyti atskirame faile.
3.6. Dalyviai savo nuožiūra gali pateikti papildoma medžiagą reikalinga koncepcijai išryškinti
3.7. Dalyviai medžiagą turi pateikti iki 2016 08 31... Konkurso nugalėtojas bus paskelbtas iki 2016 10 31
terminas.
3.8. Su konkurso nugalėtoju bus pasirašoma autorinė meno kūrinio sukūrimo sutartis, II – vietos
nugalėtojui bus sumokėta 200 Eur suma, III – vietos 100 Eur.
3.9. Dėl papildomos informacijos kreiptis į Audrių Paškevičių
el.p. sveikata2@gmail.com
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