
Atviro konkurso sąlygų 
3 priedas  

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA.

 MANEKENAI.  

 
Kiekiai:

Tikroviški manekenai (kiekis 7 vnt.), iš kurių: sėdintys (6 vnt.), stovintis (1 vnt.)
Standartinis stovintis manekenas (kiekis 1 vnt.). 
 
Reikalavimai ir aprašymas tikroviškiems manekenams (7vnt.)
Funkcionalumas:

- manekenai funkciškai turi atkartoti anatominę žmogaus sandarą, laikyti savo svorį bei pusiausvyrą  
t.y. sėdėti  ir stovėti be papildomų nenatūralių atramų ar tvirtinimų.

- Visi tikroviški manekenai savo statinėje būsenoje turi natūraliai imituoti ekspozicijos autorių 
gamybos procese nurodytus veiksmus - rašymą (ranka laiko rašiklį), aparatūros reguliavimą - rankos laiko 
aparatūros rankenėles ir t.t. 

- Manekenų kojų konstrukcija turi būti tokia, kad ant manekenų kojų galima būtų užmauti aukštus 
kareiviškus batus, jų (t.y. batų) nepjaunant.

Manekenų veidai ir rankos:  

- turi būti išlieti ir pagaminti naudojant atliejas iš ekspozicijos autorių patvirtintų prototipų - gyvų 
vyriškos lyties žmonių, atitinkančių asmenis, galėjusius tarnauti SSRS kariuomenėje - 20-40 metų amžiaus, 
su bruožais, būdingais SSRS geografinei platumai ir ilgumai. 

Manekenų tikroviškumas: 

- manekenų rankų ir veido paviršius turi būti pagamintos iš specialaus silikono, atkartojančio 
natūralią prototipų odą su odos poromis, gyvaplaukiais ir panašiai.

-  Akimis turi būti naudojami medicininiai arba jiems identiški akių protezai. 

- Visi 7 “tikroviški’ manekenai turi būti skirtingų veidų. manekenų plaukai, antakiai, ūsai (jei bus) 
turi būti tikroviški.  

- Nematomos manekenų kūno dalys, jei ekspozicijos lankytojai jas paliestų, turi sudaryti “tikro” 
žmogaus kūno dalių įspūdį.

Apranga:

-  Visų 7 manekenų kūnai turi tikti SSSRS  karių uniformoms (jos yra skirtingų ūgių ir dydžių), 
esančiomis Žemaitijos nacionalinio parko direkcijoje (Didžioji g.10, Plateliai, Plungės r.). 

- Tiekėjas aprengia ir sumontuoja manekenus projekto autorių nurodytose ekspozicijos vietose. 

- Standartinių, masinės gamybos manekenai, jų korpusai ar dalys negali būti naudojamos tikroviškų 
manekenų gamybai.



Reikalavimai ir aprašymas standartiniam manekenui (1 vnt.)

- Stovintis standartinis manekenas turi tikti “OZK” (obščevoiskovoj zaščytnyj komplekt) aprangos 
komplektui, esančiame Žemaitijos nacionaliniame parko direkcijoje (Didžioji g.10, Plateliai, Plungės r.). 
Kadangi iš po aprangos matysis tik manekeno akys, jos turi būti nupieštos manekeno veide.
Rangovas turi apvilkti “OZK” rūbų komplektu manekeną ir sumontuoti ekspozicijoje ekspozicijos darbo 
projekto autorių nurodytoje vietoje Šaltojo karo muziejaus ekspozicijoje (Šilinės g. 4, Plokščių k., Plungės 
r.).



VIDEOVINJETĖS

BENDRI REIKALAVIMAI

- Videovinječių išdėstymas nurodytas planuose.
- Videovinjetes aukštis 2000 mm; jei patalpos aukštis plane nurodytoje vietoje mažesnis – 
videovinjetes aukštis atitinkamai mažinamas.
- Brėžinyje pavaizduotas principinis videovinjetės vaizdas, konkretų kiekvienos videovinjetės vaizdą 
prieš gaminant reikia suderinti su Užsakovu, pagal Užsakovo pateiktus reikalavimus.
- Spaudai reikalingą medžiagą (failus) pateiks Užsakovas.

REIKALAVIMAI VIDEOVINJETEI

- Videovinjetės gaminamos iš 1mm storio plieno skardos, dažomos pilka spalva milteliniais dažais.
- Matomos plokštumos papildomai dažomos kaltinės faktūros dažais, spalvą priderinti prie jau esamų 
baldų.
- Videovinjete tvirtinama prie sienos, durelės rakinamos.
- Ventiliacinės grotelės suformuojamos ikertant ir atlenkiant skardą.
- Šviesdėžėse naudojamas 3mm storio baltas organinis stiklas.
- Grafika spausdinama lateksine spauda , skiriamoji geba ne maziau 300 dpi.
- Šviesdėžėms apšviesti naudojami 1W galios LED moduliai, spalva šilta balta.

REIKALAVIMAI TV MONITORIUI

- Videovinjetėse naudojami 32“ įstrižainės TV monitorius, ekrano formatas 16:9. Anga videovinjetės 
durelėse daroma 4:3 formato, maksimaliai išnaudojant TV monitoriaus aukštį.
- TV monitorius turi turėti galimybę suprogramuoti įsijungimo ir išsijungimo laikus kiekvienai 
savaitės dienai.
- TV monitorius turi turėti USB jungties lizdą.
- TV monitorių reikia sukomplektuoti USB atmintine, kurioje įrašytas videofilmas rodomas 
nenutrūksmai. Videofilmą pateikia Užsakovas.

APŠVIETIMAS, ELEKTROS INSTALIACIJA

- Elektros maitinimo ir apšvietimo įranga turi atitikti visuomeninės paskirties uždarų patalpų 
reikalavimus. Izoliacijos klasė IP42.
- TV monitorius turi būti jungiamas per nepertraukiamą srovės šaltinį (UPS).










