
 

 

Kūrybinio konkurso „Renkuosi Lietuvą“ taisyklės 

 

1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Kūrybinį konkursą „Renkuosi Lietuvą“ ( toliau – Konkursą) organizuoja Tarptautinės 

migracijos organizacijos Vilniaus biuras, įgyvendindamas LR Vidaus reikalų ministerijos veiklos 

projektą „Migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą“ 2020“, siekiant įgyvendinti tikslo 

„Palengvinti Lietuvos Respublikos piliečių, jų šeimos narių ir užsieniečių atvykimą ir (re)integraciją“ 

uždavinį „Vieno langelio principu veikiantis ir visą reikalingą informaciją galintis pateikti Migracijos 

informacijos centras yra geriau žinomas grįžtančiųjų ir užsieniečių tarpe“. Konkursas 

organizuojamas pasitelkiant renginių organizavimo ir viešinimo partnerius. 

1.2. Konkurso organizavimo tikslas – ieškoti naujų, originalių ir netradicinių idėjų ir 

pasiūlymų, kaip, kas ir kodėl gali skatinti grįžtamąją migraciją ir prisidėti prie Migracijos 

informacijos centro „Renkuosi Lietuvą“ veiklų efektyvinimo ir viešinimo.  

 

2. Konkurso užduotis ir rezultatai  

2.1. Konkurso užduotis - laisva naratyvine ar vizualine forma pateikti pasakojimą (rašinį, esė, 

reportažą, interviu, apybraižą, portretą, plakatą ar bet kurios kitos formos kūrinį), atspindintį išeivių 

iš Lietuvos sugrįžimo į Tėvynę motyvus, priežastis, paskatas, išgyvenimus, apsisprendimą 

lengvinančias sąlygas ir aplinkybes.    

2.2. Naratyvinį (rašto) darbą turi sudaryti ne mažiau 10000 spaudos ženklų apimties 

kūrinys. Vizualinio kūrinio apimtis neribojama, kūrinio forma turi būti tokia, kad ją būtų galima 

atkartoti ir eksponuoti. Prie vizualinio kūrinio turi būti pridedamas naratyvinis (raštiškas) kūrinio 

atitikties konkurso tikslui ir užduočiai paaiškinimas (kūrinio interpretacija), kurio apimtis turi 

sudaryti ne mažiau 1000 spaudos ženklų.  

 

 

 



 

 

3. Konkurso dalyviai  

3.1. Konkurse dalyvauti gali užsienio valstybėse mažiausiai 1 metus iki konkurso paskelbimo 

datos gyvenantys (gyvenamąją vietą deklaravę) ir grįžti į Lietuvą svarstantys arba jau sugrįžę 

Lietuvos Respublikos piliečiai, tarp pat grįžtančių ar grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių šeimos 

nariai.  

3.2. Kūrybiniame konkurse dalyvaujantis asmuo turi užsiregistruoti Migracijos informacijos 

centro „Renkuosi Lietuvą“ interneto svetainėje paskelbtoje registracijos formoje. Registruotis gali 

tiek individualūs fiziniai asmenys, fizinių asmenų grupės, lietuvius išeivius diasporoje vienijantys 

juridiniai asmenys. 

3.3. Kūrybiniame konkurse dalyvauti negali su Tarptautine migracijos organizacija sutartis 

turintys susiję asmenys. 

3.4. Konkurso dalyviai turi būti pilnamečiai arba ne jaunesni nei 14 metų asmenys, pateikę 

raštišką laisvos formos tėvų leidimą dalyvauti konkurse. 

 

4. Konkurso trukmė 

4.1. Konkurso pradžia skelbiama ne vėliau nei 2020 m. gruodžio 1 d.  konkurso pabaiga – ne 

vėliau nei 2020 m. gruodžio 21 d. konkurso apdovanojimai paskelbti ne vėliau nei iki 2020 m. 

gruodžio 26 d.  

4.2. Konkurso pradžia laikomas paskelbtas kvietimas registruotis konkurse ir teikti 

kūrybinius darbus, konkurso pabaiga laikomas nustatytas protingas galutinis terminas kūrybiniams 

darbams pateikti. Aktualūs konkurso pradžios ir pabaigos terminai skelbiami Migracijos 

informacijos centro „Renkuosi Lietuvą“ interneto svetainėje www.renkuosilietuva.lt/lt/konkursas/. 

 

5. Konkurso darbų vertinimas 

5.1. Konkurso darbus vertina penkių migracijos specialistų sudaryta komisija. Komisijai 

vadovauja Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro atstovas. Komisija tvirtina konkurse 



 

užsiregistravusius dalyvius, priima jų pateiktus darbus, vertina jų atitiktį konkurso reikalavimams, 

vertina jų kokybę, atrenka 5 geriausius darbus. 

5.2. Komisija pasitvirtina darbo reglamentą ir darbų vertinimo balų lentelę. Konkurso 

komisija sprendimus priimama kolegialiai posėdžių metu balsuojant paprasta balsų dauguma. 

Komisijos sprendimai yra protokoluojami.    

5.3. Konkurso vertinimo kriterijai - kūrinio atitikimo kūrybinio konkurso idėjai ir užduočiai, 

turinio perteikimo išsamumas ir sklandumas, naudojamų faktų ir argumentų įtaigumas, 

pagrįstumas, teksto dėstymo aiškumas ir pateikimas taisyklinga lietuvių kalba; vizualumas, 

kūrybinių sprendimų įtaigumas ir originalumas, kūrinio technikos sudėtingumas.  

5.4. Konkursui pateikiamai darbai turi būti originalūs. Už galimus autorinių teisių pažeidimus 

pagal galiojančius teisės aktus atsako kūrybinį darbą atsiuntęs konkurso dalyvis. 

 

6. Konkurso apdovanojimai 

6.1. Konkurso pabaigoje atrenkami penki geriausi darbai, jiems skiriant piniginius 

apdovanojimus: 1 vietos laimėtojui skiriamas 1000 eurų prizas ir diplomas, 2 vietos laimėtojui 

skiriamas 750 eurų prizas ir diplomas, 3 vietos laimėtojui skiriamas 500 eurų prizas ir diplomas. 

Skiriami du paskatinamieji prizai jaunimo iki 26 metų darbui ir originaliausiam kūrybiniam 

sprendimui pažymėti – skiriant po 250 eurų ir apdovanojant diplomu. 

  

7. Konkurso darbų pristatymas  

7.1. Konkurso dalyviai savo darbus iki konkurso skelbime nurodytos datos turi atsiųsti 

elektroniniu paštu renkuosilietuva@gmail.com. Jei darbo neįmanoma atsiųsti šiuo būdu, konkurso 

dalyvis apie tai praneša el. paštu, ir konkurso organizatorius jam pasiūlo kitą tinkamą būdą 

7.2. Konkurso darbai priimami konkurso dalyviui išsiunčiant patvirtinantį elektroninį 

pranešimą, kuriame nurodomas konkurso dalyvio vardas ir pavardė, kūrinio pavadinimas ir  

pateikimo data. 
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8. Konkurso rezultatų viešinimas   

8.1. Konkurso rezultatai publikuojami Migracijos informacijos centro „Renkuosi Lietuvą“ 

interneto svetainėje ir bent vienoje iš populiarių Lietuvos interneto naujienų svetainių, skelbiant 

informacinius pranešimus apie konkurso paskelbimą ir konkurso rezultatus bei apdovanojimus ir 

publikuojant penkis konkursą laimėjusius darbus.  

8.2. Konkurso apdovanojimams įteikti organizuojama ceremonija. Ji organizuojama 

reprezentatyvioje aplinkoje Vilniuje darbo dieną. Apdovanojimo metu konkurso organizatorius 

pasveikina konkurso laimėtojus jiems įteikdamas prizus arba juos viešinančius dekoratyvinius 

skydelius ir diplomus, įamžinant apdovanojimo ceremoniją (fotografuojant ir/arba filmuojant). 

Ceremonijos dalyviai aprūpimi asmens apsauginėmis priemonėmis pagal galiojančius Covid-19 

pandemijos prevencijos reikalavimus. Ceremonijos aktualūs vieta ir laikas skelbiami Migracijos 

informacijos centro „Renkuosi Lietuvą“ interneto svetainėje ir pranešime spaudai. 

 

9. Baigiamosios nuostatos 

9.1. Ginčai dėl konkurso įgyvendinimo sąlygų sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų 

numatyta tvarka. 

 

Tvirtinu: 

Migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą“ vadovas Vaidotas Ilgius 

2020 m. lapkričio 9 d., Vilnius  

 

 


