
 

VILNIAUS UNIVERSITETAS  

KONKURSAS 

Iniciatyvos „Grįžtanti atmintis – Recovering Memory“ idėjos įprasminimas 

Šios konkurso sąlygos reglamentuoja meno kūrinio projekto, įprasminančio Vilniaus universiteto 

iniciatyvą „Grįžtanti atmintis – Recovering Memory“, sukūrimą senosiose Vilniaus universiteto 

erdvėse (ribojamose Universiteto, S. Skapo, Pilies ir Šv. Jono gatvių), taip pat VU Botanikos sode 

Kairėnuose ir Vingio skyriuje (M. K. Čiurlionio g. 110).  

 

Konkurso tikslas – pasirinkti tinkamiausią memorializacijos sprendimo projektą. 

 

Iniciatyvos „Grįžtanti atmintis – Recovering Memory“ idėja:   

Iniciatyva siekiama prisiminti ir pagerbti Vilniaus universiteto bendruomenės narius, studentus ir 

darbuotojus, kurie dėl permainingos Lietuvos istorijos, totalitarinių režimų veiksmų ar vietos 

žmonių kolaboravimo buvo pašalinti iš universiteto ir neteko galimybės baigti studijas bei įgyti 

išsilavinimą, tęsti mokslinius tyrimus, pedagoginę ar kitą su universitetu susijusią veiklą.  

 

Iniciatyvos „Grįžtanti atmintis – Recovering Memory“ tikslai: 

– įvertinti totalitarinių režimų poveikį Vilniaus universiteto bendruomenei, identifikuoti 

nukentėjusius asmenis ir išreikšti jiems pagarbą vadovaujantis istorinio teisingumo principu; 

– gaivinti universiteto bendruomenės istorinę atmintį, skatinti prisiminti ne tik šviesius ir garbingus 

universiteto istorijos puslapius, bet ir niūrius, neretai skausmingus įvykius; 

– prisidėti prie pasauliui ir istorijai atviros visuomenės ugdymo. 

 

Daugiau informacijos apie iniciatyvą ir simboliniu Atminties diplomu pagerbtus asmenis galima 

rasti:  

www.vu.lt/apiemus/istorija/griztanti-atmintis (lietuvių kalba),  

www.vu.lt/en/about-vu/history/recovering-memory (anglų kalba). 

Iniciatyvą „Grįžtanti atmintis“ iš dalies finansuoja Geros valios fondas. 

Kūrinio eksponavimo vieta:  
Vilniaus universiteto senosios erdvės (ribojamos Universiteto, S. Skapo, Pilies ir Šv. Jono gatvių), 

taip pat VU Botanikos sodas Kairėnuose ir Vingio skyriuje (M. K. Čiurlionio g. 110). 

 

Konkurso rengėjų lūkesčiai: 

http://www.vu.lt/apiemus/istorija/griztanti-atmintis
http://www.vu.lt/en/about-vu/history/recovering-memory


– novatoriškas ir išradingas memorializacijos sprendimas (ne figūrinis paminklas, ne paminklinė 

lenta); 

– „sutrūkinėjusios“ Vilniaus universiteto bendruomenės atminties atkūrimo ir atminties svarbos 

perteikimas; 

– Atminties diplomu pagerbtų (ir pagerbsimų ateityje) asmenų įamžinimas; 

– kūrinio papildymo galimybė, t. y. galimybė įtraukti naujus Atminties diplomu pagerbtus asmenis;  

– efektyvūs sprendimai, užtikrinantys kūrinio ilgaamžiškumą ir paprastą jo priežiūrą bei 

eksploatavimą, teikiant pirmenybę sprendimams, užtikrinantiems Vilniaus universiteto erdvių darną. 

 

 

Pagrindiniai konkursinių projektų vertinimo kriterijai: 
 

– kūrinio idėjinis-meninis sprendimas; 

– kūrinio novatoriškumas ir išradingumas, atitiktis konkurso vykdytojų lūkesčiams; 

– kūrinio darna su Vilniaus universiteto erdvėmis; 

– kūrinio atitiktis paveldosaugos reikalavimams;  

– kūrinio įgyvendinimo kaina ir terminai; 

– viešojo intereso paisymas. 

 

Konkurso dalyvis vertinimui pateikia šiuos dokumentus: 

– konkurse dalyvaujančio autoriaus (-ių) CV su kontaktiniais duomenimis, nurodant anksčiau 

sukurtus ir realizuotus kūrinius ar jų koncepcijas; 

– pasirašytą konkurso dalyvio deklaraciją (Priedas Nr.1); 

– preliminarų projekto vaizdinį sprendimą (konkurso dalyvių pasirinkta forma), nurodant pasirinktą 

kūrinio vietą ir pateikiant vietos pasirinkimo motyvaciją (jei reikia – vietos sutvarkymo 

pasiūlymus); 

– memorializacijos sprendimo paaiškinimą ir atitikties iniciatyvos idėjai pagrindimą (iki 2 lapų); 

– kūrinio tūrinį modelį arba maketą (mastelis pasirenkamas autorių nuožiūra, toks, kuris leistų 

geriausiai atskleisti autorių sumanymą), charakteringą vietos fotografiją su įkomponuotu kūrinio 

atvaizdu (pateikiama ant planšetų, kurių matmenys – 70X100(h) cm, storis ne daugiau kaip 2,5 

mm); 

– kūrinio matmenis, techninius sprendimus ir kitą kūrinio meniniams ir techniniams sprendimams 

įvertinti būtiną informaciją; 

– kūrinio medžiagiškumo aprašymą; 

– kūrinio gamybos technologijos aprašymą; 

– orientacinę kūrinio įgyvendinimo kainą, kūrinio etapinio įgyvendinimo darbų planą. 

 



Dokumentai gali būti teikiami lietuvių arba anglų kalba.  

Visi santykiai, atsirandantys tarp konkursą skelbiančios organizacijos – Vilniaus universiteto ir 

konkurso dalyvių yra reguliuojami šių konkurso sąlygų, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, 

įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų. 

Konkurso būdu atrinkti nugalėtojai turės galimybę tobulinti kūrinio meninius ir techninius 

sprendimus. 

Konkurse dalyvaujantys darbai premijuojami: I vieta – 1200 EUR (vienas tūkstantis du šimtai 

eurų), II ir III vietos – po 600 Eur (šešis šimtus eurų), įskaičiuojant visus privalomus mokesčius. 

Konkurso dalyvio projektui tapus laimėtoju ar prizininku bus pasirašoma autoriaus turtinių teisių 

perleidimo sutartis, kurią įsipareigoja pateikti konkursą skelbianti organizacija. Autoriaus turtinių 

teisių perleidimo sutartyje privalomai bus įtrauktos ir konkurso dalyvio deklaracijos nuostatos 

(Priedas Nr. 2).  

 

Konkursą skelbianti organizacija turi teisę vykdyti derybas su konkurso dalyviais dėl tolesnio 

kūrinio arba meninio sprendinio projektavimo ir įgyvendinimo. Konkursą skelbiančiai organizacijai 

nusprendus vykdyti derybas, jos konkursą skelbiančios organizacijos nuožiūra gali būti pradedamos 

tik su pirmą vietą konkurse užėmusiu dalyviu arba iš karto su pirmą ir antrą vietas konkurse 

užėmusiais dalyviais. Jeigu dalyvis ar dalyviai, su kuriais pradėtos derybos, atsisako toliau jose 

dalyvauti, pateikia didesnę nei rinkoje esanti savo paslaugų kainą arba kelia kitas konkursą 

skelbiančiai organizacijai nepriimtinas sąlygas, konkursą skelbianti organizacija turi teisę savo 

nuožiūra arba pradėti derybas su artimiausią žemesnę vietą konkurse užėmusiu dalyviu, arba iš viso 

nebevykdyti derybų su konkurso dalyviais dėl tolesnio (objekto) projektavimo ir projekto 

įgyvendinimo.  

Pateiktus projektus vertina Vilniaus universiteto rektoriaus sudaryta Atminties diplomų teikimo 

komisija, pasitelkdama nepriklausomus meno vertinimo ekspertus. 

Kūrinio projekto siūlymai teikiami iki 2019 m. rugsėjo 25 d. 12.00 val. el. paštu 

info@memory.vu.lt arba adresu Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, 107 kab. 

Išsamesnė informacija bus teikiama el. paštu info@memory.vu.lt, tel. (8 5) 268 7001 nuo 2019 m. 

rugpjūčio 5 d.  

Priedas Nr. 1 

 

KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA 

 

2019-. 

Data  Vieta 

Konkurso pavadinimas:_________________________________________________________ 

 

Aš (mes), žemiau pasirašęs (-ę), patvirtinu (-ame), kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija 

yra teisinga ir kad aš (mes) nenuslėpiau (-ėme) jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti 

konkurso dalyvių.  

Tvirtinu (-ame), kad konkursui teikiamas kūrinys yra autentiškas mano (mūsų) kūrybinių ieškojimų 

rezultatas.  

 

Autoriaus / autorių vardas, pavardė, parašas 
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