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VIRTUALAUS EILĖRAŠČIŲ KONKURSO 

„EILIUOTAS VILNIUS“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Virtualaus eilėraščių konkurso „Eiliuotas Vilnius“  organizavimo nuostatai (toliau vadinama 

– Nuostatai) nustato konkurso tikslą, vykdymo laiką, konkurso organizavimo tvarką.  

2. „Eiliuotas Vilnius“  konkursas (toliau – Konkursas) yra sudėtinė iniciatyvos „Neriam į 

Vilnių“  dalis, skirta Vilniaus 700 metų jubiliejui. 

3. Konkurso organizatorius – Viešoji įstaiga kultūros ir švietimo centras ‚,Vilniaus mokytojų 

namai“,  

4. Iniciatyvą  iš dalies finansuoja LR Vyriausybės kanceliarija. 

5. Iniciatyvos dalyviai Lietuvos Respublikos piliečiai, moksleiviai, studentai. Taip pat užsienio 

lietuviai besimokantys ar studijuojantys už Lietuvos ribų. Dalyvių amžius 16 – 22 m. 

 

II. KONKURSO TIKSLAS  

 

6.     Konkurso tikslas – paskatinti užsienyje ir kituose Lietuvos miestuose gyvenančius jaunus 

žmones domėtis ir pažinti Vilnių, pasitelkiant kūrybiškumą bei skleisti žinią, kad 2023 m. 

Vilnius švenčia 700 m. jubiliejų. 

 

                                   III.  EIGA IR DALYVAVIMO TVARKA 

        

7. Pirmame etape dalyviai siunčia originalius savos kūrybos eilėraščius. Šiam atrankos   

      etapui tema neribojama. Galima siųsti iki  3 eilėraščių. 

      8. Eilėraščiai konkursui siunčiami el. paštu vmokytojunamai@gmail.com iki 2022 09 19  

            (24:00 val.) bei prisegus užpildytą lentelę „Dalyvio anketa“. 

      9. Įdomiausių, kūrybiškiausių darbų autoriai bus pakviesti į kūrybinio rašymo dirbtuves  

            rugsėjo 24 d., kurios vyks virtualiai. Laikas bus suderintas atsižvelgiant į dalyvių laiko zonas. 

      10. Kūrybinių rašymo dirbtuvių metu jaunieji autoriai lavins rašymo įgūdžius bei kurs eiles 

Vilniui. 

      11. Kūrybinėse dirbtuvėse dalyvaujantis jaunimas iki spalio 3 d. atsiunčia savo sukurtas eiles, 

kurias profesionalūs muzikantai bardai pavers dainomis.  

 

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus publikuoti, naudoti rinkodaros,  
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      komunikacijos, edukacijos ir kitais tikslais. 

13.  Darbų pateikimas konkursui reiškia dalyvio sutikimą su visomis konkurso sąlygomis ir šiais  

      nuostatais. 

14. Iniciatyvos dalyviai, pateikdami eilėraščius konkursui, patvirtina, kad yra jo autorius (-iai) ir 

nepažeidžia jokių autorinių teisių pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Patvirtina, 

kad kūrinio turinys neskatina religinės, tautinės nesantaikos ar kitaip nepažeidžia Lietuvos 

Respublikos įstatymų. Pateikdami savo kūrinius sutinka, kad jie bus naudojami kuriant dainas, 

kurios vėliau skambės baigiamajame renginyje, taip pat bus įkeltos į socialinius tinklus bei bus 

sukurtas skaitmeninis leidinys. 

 

Kontaktai pasiteiravimui :  

Lina Užkuraitytė 

Vilniaus mokytojų namų  

Kultūrinės veiklos vadovė 

Tel. (8 5) 2616452, 867752036 

El. p. lina.uzkuraityte@gmail.com 

www.kultura.lt  
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