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VPT siūlo nutraukti Reformatų skvero rekonstrukcijos
sutartį


 

Specialus 15min podkastas
„Mes ne prieš, bet...“:
N.Puteikis – „apačių“
gynėjas be pažiūrų

Linkuvoje vyras talžė
sugyventinės vaikus,
šiaulietis sumušė į dukras
tinkančią merginą

Žygimanto Gedvilos / 15min nuotr. / Rekonstruojamas Reformatų skveras

Minskas pabrėžia
nepriklausomybę
įsisiūbavus kalboms apie
„integraciją“ su Rusija

Šaltinis: BNS



Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) Vilniaus savivaldybei rekomenduoja nutraukti sostinės
Reformatų skvero 1,7 mln. eurų vertės rekonstrukcijos sutartį su bendrovėmis „Eikos
statyba" ir „Vvarff“, rašo dienraštis „Verslo žinios“.

JAV paskelbė sankcijas
penkiems Venesuelos
pareigūnams

SKAITOMIAUSIOS

AA

Pasak institucijos, pirkime kartu nustatyti du kvalifikaciniai reikalavimai



buvo pertekliniai ir dirbtinai ribojo konkurenciją.

REKLAMA

Šie reikalavimai, pasak VPT, buvo vidutinės metinės svarbiausių
Giedrius Masalskis
pasidalijo provokuojančiu
kadru: štai, kaip Valentino
dieną šventė prieš 20 metų
1



statybos darbų apimties per pastaruosius 5 metus vertinimas ir
reikalavimas, kad tiekėjas per paskutinius 5 metus būtų vykdęs bent
vieną panašią sutartį, kurios vertė ne mažesnė nei 884 tūkst. eurų be
PVM.

179

Savo ruožtu Vilniaus savivaldybė teigia, kad VPT dėmesys Reformatų
skvero rekonstrukcijos konkursui yra pavėluotas.
Reformatų skvero atnaujinimo darbai prasidėjo praėjusių metų rudenį.

TAIP PAT SKAITYKITE:
Klaipėdoje nuo vasario 13osios ieškota mažametė
atsirado
1
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Viešųjų pirkimų tarnyba vertins
Reformatų parko rangos darbų
pirkimą

BNS

Kvitų loterijoje –
diskriminacijos tvaikas:
šešis prekybos tinklus
išmetė iš žaidimo
8

Vilniaus savivaldybė „padariusi
nedidelius pakeitimus“ žada
atnaujinti Reformatų parką

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse
bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „BNS“ sutikimo draudžiama.

 KOMENTARAI: 1



TEMOS: 3
Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT)

Reformatų parkas

REKLAMA


Egzaminą rengusiam
matematikui – kaltinimai
atskleidus užduotis, nes
giminaitė gavo šimtuką
4
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NAUJIENOS


Meilės diena Miai pateikė
staigmenų – aplankė
slaptas Valentinas:
„Pradedu tikėti stebuklais“
 12
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Lietuviškos estrados legenda Nelly
Paltinienė: „Sapnuose iki šiol vis
dainuoju“



 

Specialus 15min podkastas „Mes ne
prieš, bet...“: N.Puteikis – „apačių“
gynėjas be pažiūrų

REKLAMA

J.Baltušio dienoraščiai. „Niekam nerūpi
dabar meno pasaulio žmonės. Reikia
melžėjų, technikų, traktoristų,
saugumiečių“
REKLAMA

Panevėžiečių tikslas Vilniuje – atsibusti
iš „Žalgirio“ košmaro ir gaudyti šansą

REKLAMA

Alkoholikų dukros išpažintis: „Geriančių
vyrų kompanijoje mažai mergaitei tikrai
buvo nesaugu“


Kauniečiai, kuriais visi didžiuojasi: Kauno
rotušėje kristalais apdovanoti metų
geradariai

15MIN RECENZIJA

Knygos recenzija. „Grožis lyg žaizda“ –
magiška ir šiurpinanti Indonezijos
pasaka
ORGANIZACIJŲ
PRANEŠIMAI


Tarptautiniai investuotojai atranda

Šiaulius
5


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

VARDAI

Donaldas Trumpas patvirtino: skelbs
nepaprastąją padėtį JAV


Ištekėjo menininkė Sakurako: vestuvės 8-ą
nėštumo mėnesį ir per Valentino dieną –
likimo pokštas
9
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Meilės diena Miai pateikė staigmenų –
aplankė slaptas Valentinas: „Pradedu
tikėti stebuklais“

Paauglės skiepijimas vakcina nuo ŽPV
užminė mįslę: du skiepai, bet kodėl
skirtingi?

 12
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LRT atsiprašė dėl nepadoraus gesto
sukritikuotos Migloko: A.Giržadas gavo
įspėjimą dėl nederamo tono
9
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V.P.Andriukaitis 15min studijoje įvertino
S.Skvernelio ir G.Nausėdos
kairuoliškumą: „čiumpa momentą“

Tarptautinė 20-oji Vilniaus knygų mugė
jau vasario 21–24 dienomis LITEXPO!

YPATINGOS

 06:57
Sveiko gyvenimo iššūkis. Sveikata
prasideda nuo meilės sau

Policijos naujovė: liniuotes nori keisti
dronais ir 3D programom, atkuriančiom
avarijas
 09:04
Švytėk! Pagrindinės dantų priežiūros
taisyklės

REKLAMA

GERA KELIAUTI KARTU


Sportiškųjų BMW M gamintojai pristatė
dvi naujienas visureigių gerbėjams


Kas stebina keliautoją pirmąkart atvykus į
Japoniją?


Patyriminė kelionė į Užsacharės Afriką:
nuo Namibo dykumos iki Viktorijos
krioklio (II dalis – Botsvana ir Zambija)
REKLAMA



Gyvūnų sergėtojai Kėdainiuose į politiką
einančią „valstiečių“ kandidatę kaltina
haskės nepriežiūra
REKLAMA

PRAKTIŠKI PATARIMAI




Trispalviai ypatingi morkų keksiukai

„Atvirai su vadovu“: „Euroapotheca“
vadovė R.Kižienė apie tėvų išmokytas
pamokas ir drąsą versle


Unikalus lietuviškas desertas, vertas būti
ant svarbiausių švenčių stalo
1
REKLAMA

Orų prognozė: Vasario 16-ąją džiugins
saulė ir šiluma
VIDEO

 00:45
Slidžiame kelyje partrenktas pareigūnas
vos išvengė tragedijos

EP rinkimų šimtadienis: neaišku, kas
laimės ir kiek parlamentarų rinksime

 38:43
15min studijoje – prezidento posto
sieksiantis V.P.Andriukaitis

 00:11


Savivaldybės prieigose rinkosi plovyklos
statyboms nepritariantys kauniečiai

Gyvūnų sergėtojai Kėdainiuose į politiką
einančią „valstiečių“ kandidatę kaltina
šuns nepriežiūra

MANO NAMAS

Namų stogus vis dažniau dengia
betoninės čerpės: kodėl ši danga tokia
populiari?

Vestuvių planuotoja: „Visi norai
įgyvendinami, tik reikia turėti atitinkamą
biudžetą“


5 svarbiausi dalykai, priimant sprendimą
dėl stogo dangos
3
REKLAMA


MAISTAS

Pramogų pasaulio poros: vyrų ar moterų
tarpusavio draugystė stipresnė?

Pažįstamas skonis: 20 lietuviškų patiekalų
savaitgalio pietums


Dėl atšilusio oro atšaukiamas ledo
skulptūrų ir ugnies festivalis Pakruojo
dvare

107

„Bulvių košės“ receptas: pica bulviniu
padu

Italija lėkštėje: Valentino dienai
pasigaminkite desertą, pabuvojusį
kosmose

GAMINKITE PROTINGAI


LKL pripažino: Žydrūną Urboną iš proto
išvedęs švilpukas nebuvo teisingas


Specialistė pataria: perkant maistą
pirmiau nei kainą reikėtų tikrinti etiketę


Pavyks iš pirmo karto: žinoma maisto
tinklaraštininkė pasidalino aromatingos
sriubos receptu



KMT Ateities taurės rungtynėse „Žalgiris“
pasitelks ir LKL krepšininkus

REKLAMA

KELIONĖ „THE COLDEST
RIDE“


Geriausia Lietuvos barista atskleidė, kiek
valandų kasdien treniravosi
REKLAMA

15min studijoje – ledo iššūkį Jakutijoje
motociklu įveikęs Karolis Mieliauskas
1


WRC Švedijoje: po aštuonių greičio ruožų
T.Suninenui į nugarą kvėpuoja
O.Tanakas

Projekto „The Coldest Ride“ finišas –
Karolis Mieliauskas sutiktas Vilniaus oro
uoste
1
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SVEIKATA





Trečią vietą prologe užėmęs B.Vanagas
apie startą Karelijoje: „Buvo karščiau nei
Dakare“


Irena neteko vyro, po kelių savaičių –
dukters: sunkia liga susirgusiai moteriai
reikalinga pagalba
8
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A.Unikauskas atskleidė netikėtą galvos
skausmų priežastį: ji – jūsų lėkštėje

Moters alkoholikės portretas: dažnai
girtauja viena namuose, taip slopindama
nerimą ir liūdesį


322
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Vasarį – meilės mėnesį – ketvirtadaliu
daugiau sekso?

MUZIKA


Joe Blu pristato klipą „Heart transplant“:
„Nuo bipolinio sutrikimo mane gydo
kūryba“


Junior A išleido albumą „Superglue“,
gimusį po skyrybų su mergina

REKLAMA

PASAULIS KIŠENĖJE


Kas yra likę iš kadaise vieno didžiausių
ežerų pasaulyje – Aralo jūros
1
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„Ryanair“ įveda pokyčius: programą už
199 Eur ir uždarbį, jei rasite pigesnius
bilietus





Ant aukščiausio Lietuvoje tilto
suplevėsavo rekordinė trispalvė


1050

ŠEIMA

Dinaminė kūdikių mankšta: vieni įžvelgia
pavojų vaiko sveikatai, kiti – pastebi
privalumus

Vaikų drabužiai: viskas, ką reikia žinoti, –
etiketėje

Totorių vegetarų šeimoje – 7 vaikai:
vyresnieji „peršoka“ klases ir laimi
konkursuose
 11
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KINAS

„Auksiniu lokiu“ apdovanota Ch.Rampling:
kai pasirenki vaidmenį, esi su juo iki
gyvenimo galo


Į „Auksinį lokį“ pretenduojantis režisierius
D.Côté: „Darbas su manimi yra
košmariškas“

Populiariausios pažintys Lietuvoje

GYVENIMAS

Su 15 metų jaunesniu vyru susižadėjusi
kėdainietė: „Kai santykiai stiprūs – nerūpi
jokios apkalbos“
3
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Irena neteko vyro, po kelių savaičių –
dukters: sunkia liga susirgusiai moteriai
reikalinga pagalba
8
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Penktadienio horoskopas – vasario 15 d.


152
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Ar auganti sveikos gyvensenos mada gali
apsaugoti mus nuo artėjančio depresijos
„bumo“ ir kitokių ligų?
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Reklama

Karjera su 15min

Kontaktai

Akcininkai

Autoriai

Naudojimosi taisyklės
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