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PROJEKTO „ANYKŠ ČIAI – LIETUVOS KULT ŪROS SOSTINĖ 2012“ 
SIMBOLIKOS ID ĖJŲ KONKURSO 

NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Projekto „Anykščiai – Lietuvos kultūros sostinė 2012“ simbolikos idėjų konkurso nuostatai 
(toliau - Nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslus, konkurso dalyvius, piniginio prizo dydį ir 
skyrimo tvarką, konkurso vertinimo kriterijus. 
2. Nuostatai tvirtinami ir keičiami Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 
įsakymu. 
3. Konkurso piniginiai prizai skiriami iš Anykščių rajono savivaldybės reprezentacinių išlaidų 
eilutės. 
4. Pareiškėjų pateiktus prašymus vertina Anykščių rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus įsakymu sudaryta Anykščių rajono savivaldybės simbolikos idėjų vertinimo 
komisija (toliau-Komisija). 
5. Vadovaudamasis Komisijos išvadomis, Anykščių rajono savivaldybės administracijos 
direktorius priima sprendimą skirti piniginius apdovanojimus. 
 

II. KONKURSO TIKSLAI 
 
6. Parinkti ir išskirti vizualinius ženklus ir simbolius, anykštėnų požiūriu geriausiai 
reprezentuojančius Anykščių, kaip Lietuvos kultūros sostinės „Mano kultūros dienoraščiai. 
Anykščiai“, perspektyvą. 
7.  Paskatinti kūrybinę jaunųjų anykštėnų mintį, kuri padėtų ženklų kalba atskleisti 2012 metų 
kultūros sostinės projekto esmę: aktyvioji jaunimo kultūrinė veikla realioje ir virtualioje erdvėje. 
 

III. KONKURSO DALYVIAI 
 
8. Konkurse gali dalyvauti visų Anykščių rajono mokyklų 8-12 klasių moksleiviai bei jas baigęs 
Anykščių rajono savivaldybės jaunimas, konkurso metu ne vyresnis kaip 25 metų. 
9. Kiekvienas konkurso dalyvis gali pateikti neribojamą pasiūlymų skaičių visoms konkurso 
nominacijoms. 
 

IV. KONKURSO SĄLYGOS 
 
10. Simbolikos idėjos pateikiamos trims nominacijoms: 
10.1. Projekto emblema ar ženklelis. 
10.2. Projekto talismanas. 
10.3. Projekto šūkis. 



11. Reikalavimai idėjų pateikimo formai ir terminui: 
11.1. Idėja pateikiama laisvai pasirinkta tekstine ar grafine forma populiariu skaitmeniniu 
formatu elektroniniu paštu regina.tamosiuniene@anyksciai.lt arba popierine forma – vienu 
egzemplioriumi voke su nuoroda „Kultūros sostinės simbolikos konkursui“, adresuotame 
Anykščių rajono savivaldybei, J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai.   
11.2. Pateikime nurodoma: tema (nominacija, kuriai darbas skiriamas), idėjos turinys ir trumpas 
aiškus jos apibūdinimas (motyvas); autoriaus vardas ir pavardė, amžius, adresas, telefono 
numeris ir elektroninio pašto adresas. 
11.3. Idėjų aprašymai ir grafiniai vaizdiniai nurodytomis formomis pateikiami nuo 2011 m. 
vasario 24 d. iki 2011 m. kovo 15 d.  
 

V. VERTINIMAS 
 
12. Komisija idėjas vertina remdamasi šiais kriterijais: 
12.1. Atitikimas projekto „Anykščiai – Lietuvos kultūros sostinė 2012“ „Mano kultūros 
dienoraštis. Anykščiai“ idėjoms ir turiniui, emblemos ar ženklelio, talismano ir šūkio bendra 
koncepcija (mintis) (50 proc.). 
12.2. Simbolių originalumas ir autentiškumas (30 proc.) 
12.3. Simbolių praktiškumas, jų naudojimo galimybės (20 proc.). 
13. Idėjų konkurso prizinis fondas – 750 litų. Kiekvienoje konkurso nominacijoje bus išrenkamas 
nugalėtojas, kuris gaus 250 Lt. Skirtingose nominacijose gali būti premijuojamos ir kelios to 
paties autoriaus pasiūlytos idėjos.   
14. Laureatų idėjos skelbiamos Anykščių rajono savivaldybės ir „Anykščių – Lietuvos kultūros 
sostinės 2012“ tinklalapiuose, laureatai apdovanojami diplomais bei piniginiais ir kitokiais 
prizais gegužės mėnesį. 
15. Realizuotų idėjų autoriai pristatomi ir pagerbiami projekto „Anykščiai – Lietuvos kultūros 
sostinė 2012“ reprezentaciniuose renginiuose. 
 

VI. KONKURSO ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS 
 
16. Konkursą organizuoja ir finansuoja Anykščių rajono savivaldybė. 
17. Konkursą koordinuoja Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, 
sporto ir turizmo skyrius. 

___________________________ 


