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NACIONALINIŲ ARCHITEKTŪROS APDOVANOJIMŲ PRIZO IDĖJOS 
SUKŪRIMO KONKURSO NUOSTATAI 

 
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1. Nacionalinių architektūros apdovanojimų (toliau – NAA) prizo objekto idėjos kūrybos 
konkursą, (toliau – konkursas) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos užsakymu 
organizuoja Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga (LTMKS). 
2. Konkurso tikslas – inicijuoti originalaus ir autentiško NAA prizo objekto sukūrimą, kuris 
geriausiai atspindėtų NAA siekius ir viziją. 
3. NAA prizo objekto idėjos sukūrimo konkurso nuostatai (toliau – nuostatai) paaiškina 
paraiškų teikimo tvarką, vertinimo kriterijus, vertinimo komisijos darbo organizavimo tvarką. 
 
II. KONKURSO SĄLYGOS 
4. Konkurse gali dalyvauti visi kultūros lauke veikiantys vizualaus šiuolaikinio 
tarpdisciplininio meno ir dizaino lauko profesionalai. 
5. NAA prizo objektas turi apjungti architektūros tradicijos tęstinumą su neapibrėžtomis mūsų 
aplinkos ateities galimybėmis. Siūloma objekto pradinė forma yra kubas – viena iš pamatinių 
geometrinių figūrų, kurią konkurso dalyviai gali drąsiai ir neribotai transformuoti atspindėdami 
naujas architektūros suvokimo ir galimybių ribas. Apdovanojimų objektas turi išlaikyti 
pradinės formos (architektūros tradicijos) atpažįstamumą, tačiau gali drąsiai interpretuoti 
kintančią architektūros rolę šiai sričiai vis daugiau jungiantis su kitomis sritimis, nykstant 
architekto veiklos apibrėžtumui ir vis daugiau dėmesio skiriant ne architektūros formoms, 
išoriniam grožiui, bet žmonėms ir procesams. 
6. Konkursui pateikiami nauji, kitur neįgyvendinti objektai, jų idėjos, eskizai, projektai ir 
modeliai. 
7. Kartu su paraiška turi būti pateiktas objekto maketas (-ai) arba prototipas (-ai) ir 3D 
modelis(iai), vizualizacijos, nurodyta objekto gamybos medžiaga (-os), priemonės jos 
gamybai, nurodyta preliminari vieno kūrinio gamybos kaina (visų 10 objektų bendra gamybos 
ir su ja susijusių koordinavimo, prodiusavimo ir kitų paslaugų kaina negali viršyti 10 000 Eur, 
(dešimt tūkstančių eurų) įskaičiavus mokesčius) ir kiti aspektai, užtikrinantys galimybę realiai 
įgyvendinti objekto kopijų gamybą. 



8. Visi NAA nominacijų objektai (iš viso 9 vnt.), išskyrus Didžiojo prizo nominaciją, gali būti 
vienodi. Didžiojo prizo nominacijos objektas turėtų turėti išskirtinių elementų, tokių kaip 
medžiagiškumas, spalva, dydis ar kt. Konkurso dalyviai turėtų pateikti 1 arba 2 maketus, 
kuriame/iuose turėtų aiškiai matytis 2 objektai – visoms nominacijoms skirtas objektas ir 
Didžiojo prizo objektas. 
9. Ant kiekvieno objekto turi būti numatyta vieta NAA pavadinimui, nominacijos pavadinimui, 
metams, apdovanojimų organizatorių logotipams. 
10. Objekto gabaritai neturėtų būti didesni nei 400x400x400 mm. Svoris neturėtų būti didesnis 
nei 3 kg. Objektas turi būti stabilus ir apčiuopiamas.  
11. Pirmosios vietos laimėtojo prizinis fondas – 3000 EUR (trys tūkstančiai eurų), antrosios 
vietos – 600 EUR (šeši šimtai eurų) , trečiosios vietos – 400 EUR (keturi šimtai eurų). Tai yra 
prizinis fondas už objekto idėjos bei modelio sukūrimą. Objekto gamybai bus skiriamos 
atskiros lėšos. 
12. Pirmosios vietos laimėtojui skirtas prizinis fondas sumokamas laimėjus konkursą, ne vėliau 
kaip per 10 d. d. nuo gamybos ir/ar gamybos prodiusavimo paslaugų sutarties pasirašymo. 
Antrosios ir trečiosios vietos laimėtojams skirtas prizinis fondas sumokamas per 14 d. d. po 
konkurso rezultatų paskelbimo. 
13. Objektus konkurso laureatas įsipareigoja pagaminti arba organizuoti bei užtikrinti 
realizaciją iki 2023 m. gegužės 30 d. 
14. Objektų gamybai bus skiriamos papildomos lėšos. Visų objektų bendra gamybos ir su ja 
susijusių koordinavimo, prodiusavimo ir kitų paslaugų kaina negali viršyti 10 000 Eur. (dešimt 
tūkstančių eurų). 
15. Vienas asmuo konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. 
 
III. PARAIŠKŲ REGISTRACIJOS PRADŽIA, RENGIMAS IR PATEIKIMAS 
16. Informacija apie konkursą, jo sąlygos ir paraiškos forma siunčiama visiems Lietuvos 
tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos nariams elektroniniu paštu, skelbiama internetiniame 
puslapyje www.letmekoo.lt ir kultūrinėje žiniasklaidoje. 
17. Užpildyta paraiškos forma ir reikalingi priedai siunčiami elektroniniu paštu 
info@letmekoo.lt iki 2023 m. kovo 8 d., el. laiško temoje įrašant „NNA prizo objekto idėjos 
konkursas“, o objekto modelis pristatomas arba išsiunčiamas į Lietuvos tarpdisciplininio meno 
kūrėjų sąjungos būstinę adresu Vitebsko g. 23, LT-11350, Vilnius. Modelių priėmimas bus 
vykdomas 2023 m. vasario 21, 28 d. ir kovo 6, 7, 8 d. nuo 9 iki 17 val. arba kitu laiku, dėl kurio 
atskirai susitariama el. paštu info@leltmekoo.lt. 
18. Konsultacijos dėl paraiškų parengimo bei kitais su konkursu susijusiais klausimais vyksta 
el.paštu info@letmekoo.lt nuo 2023 m. vasario 11 d. iki kovo 8 d. 
 
IV. KONKURSO NUGALĖTOJŲ PASKELBIMAS 
19. Konkurso pirmosios, antrosios ir trečiosios vietos nugalėtojai skelbiami 2023 m. kovo 24 
d. patalpinant rezultatus LTMKS tinklapyje www.letmekoo.lt ir informuojant asmeniškai.  
 
V. KONKURSO VERTINIMO KRITERIJAI IR NUOSTATOS 
20. Konkurso komisiją sudaro konkurso organizatoriaus ir konkurso užsakovo bendru sutarimu 
deleguoti kultūros ir kitų sričių profesionalai. Komisijos sudėtis skelbiama kartu su konkurso 
rezultatais kovo 24 d. 
21. Vertinant paraiškas atsižvelgiama į pasiūlytos prizo objekto idėjos originalumą, 
novatoriškumą, aktualumą, šiuose nuostatuose punktuose 5, 6, 7, 8, 9, 10 minimų NAA prizo 
objekto sąlygų išpildymą, NAA vizijos ir tikslų atspindėjimą, objekto gamybos sąmatos 
pagrįstumą bei pareiškėjo kūrybinę veiklą ir profesionalumą. 



22. Komisijos nariai, vadovaudamiesi 21 p. aprašytais vertinimo kriterijais, siūlo ir renka 
konkurso laimėtojus.  
23. Visi komisijos nariai pasirašo nešališkumo ir konfidencialumo deklaraciją. 
 
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
24. Pareiškėjai teikdami paraišką sutinka, kad konkurso organizatoriai skelbtų konkursui 
pateiktų projektų informaciją apie projekto dalyką bei pareiškėją, taip pat konkursui teikiamą 
vizualinę medžiagą, kad reprodukuotų pareiškėjų bei konkurso nugalėtojų teikiamą vizualinę 
medžiagą ar sukurtų kūrinių atvaizdus internetinės žiniasklaidos kanalais, socialinėse medijose, 
savo ir partnerių interneto svetainėse bei kituose susijusiuose šaltiniuose. Paraiškų atsiuntimas 
į šį Konkursą laikomas pareiškėjų sutikimu su jo sąlygomis. 
25. Pareiškėjai teikdami paraišką sutinka paraiškos formoje nurodytais kontaktais gauti 
konkurso organizatorių siunčiamą informaciją. Taip pat sutinka, kad konkurso organizatoriai 
susisiektų su pareiškėju paraiškos formoje nurodytais kontaktais. 
26. Konkurso organizatoriai surinktus asmens duomenis kaupia, saugo ir tvarko 
vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas). Asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas – LTMKS. 
27. Vertinimo komisijos sprendimas galutinis ir neskundžiamas. 
28. Konkurso nugalėtojas, pasirašydamas sutartį su organizatoriumi, sutinka perduoti kūrinių 
turtines teises ir kitas intelektinės nuosavybės teises (įskaitant kūrinių kopijų gamybą ir 
platinimą konkurso užsakovo nuožiūra) konkurso organizatoriaus ir konkurso užsakovo 
nuosavybėn, kurie jomis gali naudotis, publikuoti, disponuoti kaip mano esant tinkama ir be 
jokių apribojimų.  
29. Konkurso rezultatai ir informacija susijusi su konkursu skelbiama interneto svetainėje 
www.letmekoo.lt 
 
 


