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Viešųjų pirkimų tarnyba vertins Reformatų parko
rangos darbų pirkimą

Minskas derasi su Maskva
dėl paskolos Astravo AE
projektui palūkanų
sumažinimo


„Archzona“ – modernios
technologijos ir apdailos
būdai braunasi ir į interjerą

15MIN TEMA

Turto banko vadovo
konkursą laimėjo „Sodros“
vadovas M.Sinkevičius

Luko Balandžio / 15min nuotr. / Reformatų skvero atnaujinimo planas

Viktorija Karsokaitė

Šaltinis: 15min

NT žurnalistė



 | | 

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) nusprendė ištirti Vilniaus Reformatų parko rangos darbų
konkursą ir sudarytą sutartį. Tai 15min patvirtino VPT viešųjų r yšių patarėja Sigita
Zumerytė-Arlauskienė. Parko atnaujinimo techninį projektą finansavo, o vėliau rangos
konkursą laimėjo garsaus verslininko Roberto Dargio įmonė.

Valstybinių miškų urėdijos
pajamos per aštuonis
mėnesius siekė 90 mln. eurų

SKAITOMIAUSIOS

AA

Anot S.Zumerytės-Arlauskienės, VPT nusprendė atlikti tyrimą gavusi



suinteresuotų asmenų pranešimus ir susipažinusi su viešai prieinama
informacija.

15min anksčiau skelbė, kad Reformatų skvero iniciatyvinė g r u pė
kreipėsi į VPT ir Centrinę projektų valdymo agentūrą su prašymu ištirti,
ar teisėtai ir skaidriai buvo vykdomas Vilniaus miesto savivaldybės
organizuotas Reformatų skvero atnaujinimo darbų konkursas bei skirtos
lėšos atnaujinimo projektui.
Airijoje – dar vienos lietuvės
tragedija: „Jai buvo visas
gyvenimas prieš akis, o
dabar jos nebėra“
3
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„Visuomenės aktyvumas yra labai sveikintinas ir skatintinas dalykas
siekiant skaidrumo viešuosiuose pirkimuose. Į klausimus dėl „Eikos
statybos“ sėkmės ir jos teisėtumo atsakys vertinimo metu surinkti
duomenys“, – 15min komentavo S.Zumerytė-Arlauskienė.

Seimas uždegė žalią šviesą
metro statybai
 38
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Luko Balandžio / 15min nuotr./Vilniaus savivaldybės parengto Reformatų skvero plano aptarimas su jo
kūrėjais

200 turtingiausių viešų
Lietuvos žmonių: viršūnėje
– A.Guoga, V.Martikonis ir
R.Karbauskis
 10

Projektą finansavo Dargių įmonė
Reformatų sodo sutvarkymo projektą inicijavo ir projektinius pasiūlymus
parengė Vilniaus miesto savivaldybė. O sutvarkymo techninį projekto
parengimą 2014 metais finansavo Roberto ir Violetos Dargių įmonė
„City property investment“. Ta pati įmonė įgyvendino greta sodo 2016

metais pastatytą daugiabučių projektą „Basanavičiaus 9A“.
„Kaip paramą miesto viešajai infrastruktūrai vystyti, Reformatų sodo
sutvarkymo techninį projekto parengimą finansavo UAB „City property
investment“ pagal 2014 m. lapkriči o 2 7 d . U A B „ C i t y p r o p e r t y
Rusijos GRU vėl
apsižioplino: paaiškėjo
daugiau nei 300 slaptų
agentų tapatybė
 19

investment“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
pasirašytą Paramos socialinės infrastruktūros plėtrai sutartį. Techninį
projektą parengė UAB „Miesto vizija“, – 15min komentavo Vilniaus
miesto savivaldybė.

„Kelių gaideliai“ turės
tvardytis: naujieji radarai
pažeidėjų nesirinks –
fiksuos visus
2

„Eikos“ nuotr./Daugiabučių projektas „Basanavičiaus 9A“

Miesto valdžios teigimu, iki šiol Lietuvoje nėra viešosios infrastruktūros
plėtros įstatymo, nors akivaizdžiai auga didžiųjų miestų plėtra. Dėl to
2010 metais sostinės Taryba priėmė sprendimą dėl Paramos socialinės
ir inžinerinės infrastruktūros plėtrai teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo.
„Pagal jį, prieš išduodama leidimus statybai, savivaldybės administracija
siūlo teritorijų vystytojams savanoriškai paremti miesto darnios plėtros
i r v i ešųjų poreikių užtikrinimą. Parama teikiama savanoriškumo
principu, neatlygintinai perduodant pinigines lėšas ar turtą, ar suteikiant
paslaugas. Vadovaujantis minėta paramos suteikimo tvarka, Reformatų
sodo techninis projektas parengtas kaip parama socialinei ir inžinerinei
infrastruktūrai vystyti“, – teigiama savivaldybės komentare.

Pasiūlymus pateikė keturios įmonės
Miesto savivaldybės teigimu, Reformatų sodo rangos darbų viešasis
pirkimas buvo skelbtas du kartus. Pirmasis vyko praėjusių metų sausį,
tačiau rugsėjį buvo nutrauktas dėl pastebėtų techninio projekto
netikslumo. Pakoregavus techninį projektą, šių m e tų balandį buvo
paskelbtas antrasis rangos darbų konkursas.
Iš viso pasiūlymus pateikė 4 įmonės: „LitCon“, „Infes“, „Eikos statybos“ ir
„VVARFF“ grupė bei „Statybų klodo“ ir „Irdaivos“ grupė. Mažiausią kainą
konkurse pasiūlė „Eikos statybos“ ir „VVARFF“ grupė – 1,73 mln. eurų.
„Infes“ pasiūlė 1,92 mln. eurų, „Statybų klodas“ su „Irdaiva“ – 2,08 mln.
eurų, o „LitCon“ 2,11 mln. eurų.

Juliaus Kalinsko / 15min nuotr./Vilniuje „Re:formatų“ festivalis

Registrų centro duomenimis, „VVARFF“ akcininkai yra Fortunatas ir
Vilmantas Bučiai, o „Eikos statybos“ – Almantas Čebanauskas ir „Eika“.
„Eikos“ akcininkai Violeta, Robertas, Domas Dargiai ir Aldutė Popovienė.
„Teisinio pagrindo uždrausti „Eikos statybai“ dalyvauti konkurse nebuvo,
nes negalima riboti konkurencijos, turi būti skatinamas varžymasis, kad
konkursą laimėtų kvalifikuota ir geriausią kainą pasiūliusi įmonė. Po
viešojo pirkimo konkurso jokių pretenzijų dėl pirkimo sąlygų i r dėl
pirkimo laimėjusios įmonės negauta, rezultatai neapskųsti“, – aiškino
savivaldybė.

REKLAMA

Luko Balandžio / 15min nuotr./Vilniaus savivaldybės parengto Reformatų skvero plano aptarimas su jo
kūrėjais

„Eika“: Reformatų sodo projektas – parama sostinei
Rangos konkursą laimėjusios bendrovės „Eikos statyba“ direktorius
Almantas Čebanauskas tikino VPT ir iniciatyvinės grupės veiksmus
vertinantis teigiamai. Anot jo, pagrindinės įmonės veiklos sritys:
gyvenamųjų ir negyvenamųjų, inžinerinių tinklų bei inžinerinių statinių
statyba.
„Dėl šios priežasties buvo pasirinktas dalyvavimas ir šiame konkurse.
„Eikos statyba“ per metus vidutiniškai dalyvauja apie 100 vnt. atvirų
viešųjų pirkimų. Taip pat „Eikos statyba“ yra dalyvavusi analogiškuose
Reformatų parko – viešųjų erdvių, parkų ir infrastruktūros gerinimo –
konkursuose. Per paskutinius ir

ši u o s m e t u s t o k i o p o būdžio

konkursuose esame sudalyvavę a p i e 1 5 - 2 0 k a r tų“ , – a t s a kė
A.Čebanauskas.
Nekilnojamojo turto plėtros bendrovės „Eika“ generalinis direktorius
Domas Dargis, paklaustas, kodėl 2 0 1 4 m e t a s i „ C i t y p r o p e r t y
investment“ finansavo sodo sutvarkymo techninio projekto parengimą,
teigė, kad tiesiog tokiu būdu buvo prisidėta prie miesto infrastruktūros
gerinimo.
„Vilniaus miesto taryba yra priėmusi sprendimą, kad išduodama leidimą
statybai, savivaldybė su objekto plėtotoju pasirašo paramos sutartį
socialinei ir transporto infrastruktūrai gerinti. Plėtotojas turi teisę
paramą suteikti piniginėmis lėšomis, turtu arba darbais. Šiuo atveju
„City Property Investment“ pasirinko pastarąjį paramos būdą.
Bendrovė šioje miesto dalyje plėtojo nemažai apdovanojimų pelniusį
projektą „Basanavičiaus 9A”. Projektas buvo įvertintas ir už savo darnų
santykį su kaimynyste. Todėl plėtotojas jaučia moralinę atsakomybę
prisidėti prie projekto aplinkos gerinimo, ypač apleisto Reformatų parko

REKLAMA

atgimimo. Tikimės, kad mūsų parama padės pasiekti ši tikslą“, – 15min
aiškino jis.

Žygimanto Gedvilos / 15min nuotr./Domas Dargis "Eikos" generalinis direktorius

Visuomenininkai reikalauja stabdyti projekto
vykdymą
Rugpjūčio viduryje Vilniaus savivaldybei ir Aplinkos ministerijai buvo
išsiųstas 13 visuomeninių organizacijų p a s i r ašytas reikalavimas
stabdyti Reformatų skvero projekto vykdymą i r s u d a r y t i sąlygas
užsakovui tinkamai suformuluoti užduotį bei išgryninti projekto užmojus,
viešai diskutuojant su įvairių sričių specialistais ir bendruomenėmis.
Kreipimesi nurodoma, kad projekto rengimo proceso metu nebuvo
paisoma Orhuso konvencijos bei UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos
paveldo apsaugos konvencijos gairių.
Tarp kreipimąsi pasirašiusių organizacijų – Vilniaus bendruomenių
asociacija, Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis, Lietuvos pėsčiųjų
asociacija, VšĮ „Architektūros fondas“, Lietuvos arboristikos centras,
Lietuvos dailės istorikų draugija, skvero kaimynystėje įsikursiantis MO
muziejus ir kiti.

ORGANIZACIJŲ
PRANEŠIMAI

Juliaus Kalinsko / 15min nuotr./Reformatų parkas

Praėjusią savaitę Vilniaus savivaldybė iš gyventojų sulaukė daugiau nei
80 gyventojų s iūlymų dėl prieštaringai vertinamo Reformatų parko
atnaujinimo projekto.
Reaguodama į pastabas savivaldybė paskelbė neplanuojanti parko


Keli tūkstančiai kauniečių vasarą
palydėjo „Volfas Engelman nealkoholinis
City Fest“ koncerte

VARDAI

aptverti ar užrakinti nakčiai, pagrindiniuose tranzitiniuose takuose
numatoma kieta danga. Tiesa, neplanuojama eksponuoti 1983 metų
betoninių laiptų fragmento, ketinama kirsti dalį medžių.
Reformatų parko atnaujinimo plano autoriai – savivaldybės įmonė
„Vilniaus planas“ ir architektė Jurga Silvija Večerskytė-Šimeliūnė. Su jų
siūloma parko atnaujinimo idėja galite susipažinti čia.



TAIP PAT SKAITYKITE:

Janina Zvonkuvienė – apie 70-metį,
Deivydo slaptas vestuves, marčias ir
namuose užgimusią „B'Avariją“





Reformatų skvero iniciatyvinė
grupė prašo ištirti, ar teisėtai
vykdomas statybos darbų rangos
konkursas

Dar vienas sostinės parkas laukia
pokyčių: prikels miestiečių
pamirštą vietą

4
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regioninės plėtros fondo. Šiam projektui skirta 1,7 mln. eurų struktūrinių

Enrique Iglesias sesės dvynės nori išlįsti iš
brolio ir tėvo šešėlio: vietoj muzikos
renkasi madą

fondų lėšų, 202,6 tūkst. eurų – valstybės biudžeto lėšų, savivaldybės

2

Reformatų sodo atkūrimas ir sutvarkymas finansuojamas iš Europos

lėšų dalis sudaro kiek daugiau nei 1 mln. eurų. Bendra projekto vertė –
2,02 mln. eurų.
Anksčiau skelbta, kad sodo tvarkymo darbai vyks dviem etapais.
Pirmojo etapo metu apie 28 tūkst. kv. m ploto sodo teritorijoje
pirmiausiai bus įrengti inžineriniai, vandentiekio ir nuotekų tinklai, sodo
laistymo sistema. Statybos darbų metu sodas laikinai bus aptvertas.




Parduodamas Al Capone namas
Majamyje: čia gangsteris organizavo ir
Valentino dienos skerdynes
2

TEMOS: 7
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REKLAMA

Reformatų parkas

Robertas Dargis

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT)

Viešieji pirkimai

DAUGIAU 

REKLAMA

DAUGIAU VANDENS

NAUJIENOS


Pasitikrink, ar žinai: neįtikėtini faktai apie
vandenį




Veiksmingi būdai išgerti daugiau vandens

Tai, kas žmogaus teisių gynėjams
neapykantos kurstymas, pareigūnams –
tik skaičiai

REKLAMA

GERA KELIAUTI KARTU

Prie Vytauto Landsbergio buvo...


Šventinis pabėgimas – kur Europoje
smagiai atšvęsti Kalėdas ir Naujuosius?
REKLAMA





2,5 mln. žiūrovų per 10 dienų:
W.Smarzowskio filmas apie kunigų
nuodėmes gerina rekordus Lenkijoje

VIDEO

REKLAMA

 01:17
Per sielvartą keliančią gelbėjimo operaciją
iš ryklio tinklo išlaisvintas banginio
jauniklis


Sandra Veinberga: nuo Kremliaus ir šunų
būdos iki Latvijos Saeimos

 44:02
Naglis Puteikis: „Lenkija pavyzdys“

 01:55
Kandidatas į Lietuvos prezidentus Naglis
Puteikis: svarbiausi biografijos faktai
REKLAMA

„Ginčas“ su Stepu: ką šiais metais
Eurolygoje gali pasiekti „Žalgiris“?

MAISTAS



Karališkas minkštutėlis, medumi
kvepiantis obuolių pyragas
 518

„Tarp pilkų debesų“ VIP premjera:
raudonu kilimu žengė Lietuvos žvaigždės
ir svečiai iš Holivudo

Nida Degutienė: Kiek kainuoja dienos
pietūs Prancūzijoje?
1

Beatos stebuklas: pastojo per tris
mėnesius – su vyru svarsto, padėjo
tikėjimas ar homeopatija

Skanūs ir gražūs blyneliai su morkomis: 6
tradiciniai ir egzotiški receptai
REKLAMA

RUUKKI.COM
Įsigijant iš „Ruukki“ prekybos partnerių –
itin patrauklūs pasiūlymai

PRAKTIŠKI PATARIMAI


Greita ir sotu: cukinijų kepsneliai su lašiša


Kaip patiems pasigaminti žolelėmis
kvepiantį aliejų


BALDAI. INTERJERAS.
DIZAINAS 2018

Vieta Šiaulėnuose – kur žemė praryja ir
miestus, ir priešų kariuomenes


„Archzona“ – modernios technologijos ir
apdailos būdai braunasi ir į interjerą

Meilės ekspertas atsako į klausimus apie
seksą, kurių nedrįstate užduoti


Specialistai pataria: pirmiau paveikslas, o
tuomet sienų dažai
REKLAMA



SVEIKATA

Panevėžyje girtas „Citroen“ vairuotojas
sučiuptas po trečio pranešimo

Homeopatas A.Januškevičius: kaip
moteriški hormonai gadina vyrus ir kokių
produktų jiems saugotis
 10


„Lamborghini“ byloje advokatas parūpino
dvi ekspertizes: neteisi nei policija, nei
P.Aršauskas?

Beatos stebuklas: pastojo per tris
mėnesius – su vyru svarsto, padėjo
tikėjimas ar homeopatija
8
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Kineziterapeutė teigia, kad joga mums
netinka: „Nuolat susiduriu su jogos
sužalotais žmonėmis“
3
REKLAMA

Lazdynų ligoninei – vėl kritikos strėlės:
pasigedo žmogiškumo, atsakomybės ir
pagarbos

Raktas į sveiką odą be spuogų –
žinojimas ir supratimas, kas yra aknė

ŠIŲ LAIKŲ ŠNIPINĖJIMAS



„Rytas“ šoks aukščiau – atvyksta buvęs
„Cavaliers“ ir „Lakers“ žaidėjas
REKLAMA

Šių laikų šnipinėjimas: 2 dalis - DDoS
atakos ir SS7


Slaptažodis – tai raktas: nepalikite jo
spynoje
1



MUZIKA

Danguolė Stachura meno gurmanus
sukvietė į italų žvaigždės parodą: „Iš jo
paveikslų sklinda drąsa“

Adele per vienus metus uždirbo 11 mln.
JAV dolerių... nieko nedirbdama





Grupė „Panteros“ pristato seksualų klipą:
filmavosi Antano Nedzinsko sodyboje

4 populiariausi pelėsinių sūrių tipai: su
kuo derinti, kad skonis atsiskleistų
tobulai?

3
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GERIAUSIOS 2018 METŲ
KANŲ LIŪTŲ REKLAMOS


„Geriausios Kanų Liūtų reklamos“:
pamatykite tris linksmiausias





Neteisėtu „Hiperbolės“ vardo naudojimu
kaltinamas A.Kapustinas: „Mus naudoja
kaip reklamą sugrįžimui“

1


„Geriausios 2018 metų Kanų Liūtų
reklamos“: jų nebus įmanoma pamiršti

PASAULIS KIŠENĖJE



Adele per vienus metus uždirbo 11 mln.
JAV dolerių... nieko nedirbdama

6 dalykai, kurių avialinijos nenori, kad
žinotumėte

„Ryanair“ akcija – skrydžiai nuo 9,98 Eur


Kauno liberalai išsirinko savo kandidatą į
merus

Vienas įspūdingiausių Ispanijos
paplūdimių – vėl atviras be apribojimų

BALTIJOS MAISTO IR
GĖRIMŲ PARODA „BAF“
2018


Čempionų lygos starte „Lietkabelis“ per
pratęsimą gavo belgų sprigtą

Kone labiausiai laukiamas „HoReCa“
sektoriaus įvykis Lietuvoje – jau už
mėnesio
REKLAMA

Baltijos maisto ir gėrimų paroda BAF 2018

ŠEIMA

Įvyko gedimas „Tele2“ tinkle

Dėl ankstėjančio paauglių brendimo kalta
ne tik mityba ir santykiai šeimoje


Ketvertuko mama nesiskundžia, o
neatsakingą vyrą iškraustė pati: „Ar
reikalingas lepšis šalia?“
5

Tėvystės atostogose esantis Gediminas
sulaukia gailesčio: „Gal mamytei kas
nutiko?“
8
REKLAMA

KINAS


Filmo „Tarp pilkų debesų“ režisierius
M.Markevičius: šio filmo auditorija – visas
pasaulis
7

10 geriausių filmų apie Antrąjį pasaulinį
karą
 13

NEPATOGUS KINAS


„Nepatogaus kino“ programos sudarytojai
rekomenduoja, ką žiūrėti


Pokalbis apie šiuolaikinį masinį turizmą
su filmo „Turistai“ režisieriais

„Nepatogiame kine“ – ir žiniasklaidos
laisvės bei propagandos temos

Populiariausios pažintys Lietuvoje

GYVENIMAS

Beatos stebuklas: pastojo per tris
mėnesius – su vyru svarsto, padėjo
tikėjimas ar homeopatija
 10
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Rudens stilius: madingiausios
šukuosenos ir kirpimai bei plaukų
atspalviai

Homeopatas A.Januškevičius: kaip
moteriški hormonai gadina vyrus ir kokių
produktų jiems saugotis
 10
REKLAMA



Rašykite redakcijai

Reklama

Karjera su 15min

Kontaktai

Akcininkai

Autoriai

Naudojimosi taisyklės

Visos teisės saugomos. © 2008 UAB „15min“. Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką UAB „15min“ sutikimą.

Komentavimo taisyklės

15min be reklamos
Parašykite atsiliepimą apie VERSLO rubriką



