
PATVIRTINTA 

VšĮ „Atrask Raseinius“ direktoriaus 

2021 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-4 

 

 

„1830-1831 M. SUKILIMO ĮAMŽINIMAS RASEINIŲ MIESTE“ 

 KONKURSO SĄLYGOS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Konkurso organizatorius – VšĮ „Atrask Raseinius“. Adresas: Vytauto Didžiojo g. 17, 60140 

Raseiniai, tel. +370 602 14 274, el. p. arnas@atraskraseinius.lt 

2. Konkurso tikslas – paminėti 1830-1831 m. sukilimo, prasidėjusio Raseinių apskrityje, prieš caro 

valdžią 190-ąsias metines, įrengiant Raseinių mieste atminimo lentą.  

3. Konkursas skelbiamas 2021 m. sausio 15 d. Pasiūlymus konkurso dalyviai gali pateikti iki 2021 

m. balandžio 15 d. 

4. Atminimo lentą numatoma pakabinti Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios ir 

dominikonų vienuolyno statinių komplekse.  

5. Konkurso nugalėtojas bus paskelbtas 2021 m. gegužės 1 d. VšĮ „Atrask Raseinius“ internetinėje 

svetainėje www.atraskraseinius.lt Laimėtojas organizatorių atskirai informuojamas elektroniniu 

paštu.  

 

II. DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS 

6. Dalyvavimui konkurse būtina pateikti atminimo lentos kūrybinį sumanymą. Kūrybinis sumanymas 

turi būti sudarytas iš: 

6.1. vizualizacijos (eskizas, maketas ir pan.); 

6.2. atminimo lentos konceptualaus aprašymo (pasirinktų formų, simbolių, meninės išraiškos 

aprašymas, sąsajos su 1830-31 m. sukilimu, Raseinių miestu/rajonu, tapatybe, istorija ir pan. 

aprašymas); 

6.3. preliminarios sąmatos; 

6.4. panašių vykdytų projektų sąrašo (nebūtina). 

7. Konkurse gali dalyvauti fiziniai asmenys, privatieji juridiniai asmenys, viešieji juridiniai asmenys 

ar tokių asmenų grupė, atitinkantys Konkurso dalyviams keliamus reikalavimus. 

8. Atminimo lentos kūrybinis sumanymas turi būti susijęs su 1830-31 m. sukilimu. Atminimo lentoje 

turi būti užfiksuota sukilimo data ir faktas, jog sukilimas prasidėjo Raseinių apskrityje. Siūlomas 

tekstas atminimo lentai: 



 „1830-31 m. sukilimui ir jo dalyviams atminti. Lietuvos teritorijoje sukilimo veiksmai prieš caro 

valdžią prasidėjo 1831 m. kovo 25 d. Raseinių apskrityje, kitą dieną užimtas Raseinių miestas ir 

sudaryta Raseinių apskrities laikinoji valdžia. 2021 m.“.  

Konkurso dalyviai, suderinus su  VšĮ „Atrask Raseinius“ atstovais, gali pildyti, keisti siūlomą tekstą. 

9. Vienas žmogus ar žmonių grupė konkursui gali pateikti tik vieną sumanymą.  

10. Kūrybinį sumanymą ir užpildytą dalyvio anketą (1 priedas) gali būti siunčiami registruotu laišku 

VšĮ „Atrask Raseinius“ Vytauto Didžiojo g. 17, 60150 Raseiniai arba el. p. arnas@atraskraseinius.lt  

11. Kūrybinį konkursą laimėjęs asmuo ar asmenų grupė savo idėją turi realizuoti savarankiškai. Esant 

reikalui į pagalbą galima pasitelkti kitus menininkus, kitas įstaigas, VšĮ „Atrask Raseinius“ kolektyvą 

ir bendromis pastangomis realizuoti sumanymą Raseinių mieste.  

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

12. Konkursui pateiktus kūrybinius sumanymus vertins VšĮ „Atrask Raseinius“ sudaryta 5 narių 

komisija. Komisijos pirmininkas VšĮ „Atrask Raseinius“ direktorius.  

13. Komisija atmeta tuos pasiūlymus, kurie: 

13.1. išsiųsti ar gauti po šiose sąlygose nustatyto galutinio pasiūlymų pateikimo termino;  

13.2. neatitinka kitų konkurso dokumentuose išdėstytų reikalavimų. 

14. Vertinimo kriterijai: 

Kriterijus Paaiškinimas Balas 

Meninė sprendimų 

kokybė 

Plastinių sprendinių meninė kokybė; išraiškos priemonių ir 

reikšmių tikslingumas; naudojamų medžiagų tarpusavio 

dermė. 

5 

Kontekstualumas Idėjos konceptualumas; sumanymo sąsajos ir dermė su 

1830-31 m. sukilimu, istorijos ir vietos kontekstu. 

3 

Įgyvendinamumas Projekto įgyvendinimas pagal pasirinktas medžiagas ir 

sąmatą. 

2 

 

15. Kiekvienas komisijos narys vertina pateiktus projektus pagal nurodytus kriterijus. Daugiausia 

balų surinkusi idėja skelbiama konkurso nugalėtoju. Esant vienodam balų skaičiui lemiamą balsą turi 

komisijos pirmininkas.  

16. Komisija pateiktus kūrybinius sumanymus svarsto uždarame posėdyje. Viešai skelbiamas tik 

konkurso laimėtojo sumanymas. 

17. Konkurso laimėtojui skiriama 500 Eur premija. Kitiems dalyviams įteikiami simboliniai prizai. 

18. Konkurso organizatoriai įsipareigoja įgyvendinti laimėtojo sumanymą.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia dalyvio sutikimą su visomis nuostatų sąlygomis.  



Priedas 1 

 

KONKURSO „1830-1831 M. SUKILIMO ĮAMŽINIMAS RASEINIŲ MIESTE“ 

DALYVIO ANKETA 

 

 

Autoriaus vardas, pavardė  

El. pašto adresas ir telefono numeris  

Autoriaus biografinė informacija  

Idėjos/sumanymo aprašymas  

 

Su konkurso nuostatais susipažinau ir sutinku, kad mano idėjos įgyvendinimo teisės 

perduodamos VšĮ „Atrask Raseinius“, kuri sieks idėjos įgyvendinimo metu bendradarbiauti su 

autoriumi. 

 

 

Vardas, pavardė, parašas ……………………… 

 

 


