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2021 METŲ „LASKAO – ERGOLAIN STIPENDIJOS“ KONKURSO SĄLYGOS 
 
 

I.  
BENDROSIOS 
NUOSTATOS 

1. Šios sąlygos reglamentuoja 2021 metų „LASKAO-ERGOLAIN stipendijos“ konkurso 
(toliau vadinama – Konkursas) organizavimo tvarką ir sąlygas.  

2. Konkursą skelbianti organizacija - Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities 
organizacija (toliau - LASKAO). 

3. Konkurso partneris – UAB „Ergolain projektai“ (toliau – ERGOLAIN). 
4. Konkurso dalyviai - VGTU, KTU ar VDA architektūros studijų studentai, parengę ir 

pateikę konkursinį darbą pagal šių konkurso sąlygų reikalavimus (toliau - Studentai). 
5. Konkurso forma – atviras idėjos konkursas. 
6. Konkurso tema – „Klaipėdos apskritis. Aktuali architektūra“. 
7. Konkursas skelbiamas Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos 

interneto tinklapyje (www.architektams.lt). 
8. Visi santykiai, atsirandantys tarp Konkursą skelbiančiosios organizacijos, Konkurso 

partnerio ir Konkurso dalyvių yra reglamentuojami šių Konkurso sąlygų, raštiškų 
susitarimų, įstatymų ir kitų taikomų teisės aktų nuostatomis. 

9. Konkurso dalyviai turi iš anksto registruotis, užpildydami konkurso dalyvio anketą, 
adresu https://forms.gle/TbXbRae7YD2iJ4yn6 . 

 
II.  
KONKURSO 
TIKSLAI IR 
UŽDAVINIAI 
 

10. Konkurso būdu išrinkti vieną geriausią architektūros studijų studento (-ų) darbą ir šio 
darbo autoriams skirti vienkartinį konkurso nugalėtojo prizą (toliau - Stipendija). 

11. Išrinkti geriausias, inovatyviausias, aktualiausias architektūrines idėjas, kurios 
atspindėtų konkurso temą „Klaipėdos apskritis. Aktuali architektūra“. 

12. Skatinti būsimus architektus projektuoti ir kurti Klaipėdos mieste ir regione. 
13. Skatinti būsimus architektus gilintis į Klaipėdos miesto ir regiono specifiką ir 

planavimo problematiką. 
14. Matyti ir viešinti būsimų architektų idėjas Klaipėdai ir regionui aktualiose vietose, 

teritorijose. 
15. Vystyti Klaipėdos miesto ir regiono plėtros viziją, remiantis būsimų architektų 

perspektyviomis įžvalgomis. 
16. Skatinti būsimų architektų dalyvavimą visuomeninėje veikloje. 
17. Skatinti būsimų architektų įstojimą į LAS. 
 

III.  
PROJEKTŲ 
RENGIMAS IR 
PATEIKIMAS 

18. Studentai, norintys dalyvauti Konkurse, privalo parengti ir iki šių sąlygų 24 p. 
nustatyto termino pateikti Konkursą skelbiančiai organizacijai šias konkurso sąlygas 
atitinkantį darbą. 

19. Konkursinio darbo temą ir vietą Klaipėdos mieste ar apskrityje studentai pasirenka 
savo nuožiūra. 

20. Išeities duomenų, reikalingų projektui parengti, Konkurso organizatoriai neteikia. 
21. Konkurso dalyviai privalo pateikti darbą, kurio apimtis turi būti nemažesnė nei 

išdėstyta žemiau: 
21.1. Trumpas projekto aprašymas; 
21.2. Projekto brėžiniai ir vizualizacijos. 

22. Studentai savo nuožiūra gali pateikti ir kitas vaizdines priemones, išsamiau 
atspindinčias pasiūlytą sprendimą (vizualizacijas, perspektyvas, fotomontažus, 

http://www.architektams.lt/
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eskizus, mažesnio mastelio maketus ar maketų nuotraukas). 
23. Medžiaga konkursui (išskyrus maketą) turi būti pateikiama viename A1 formato lape 

skaitmeniniu formatu el.pašto adresu archsajunga@architektams.lt  
24. Studentas privalo pateikti medžiagą LASKAO iki 2021 m. birželio 14 d. (imtinai). 
25. Apie Konkursui pateiktų darbų ekspozicijos vietą ir laiką bus skelbiama 

www.architektams.lt bei informuojami užsiregistravę konkurso dalyviai. 
26. Konkurso organizatoriui informavus apie ekspozicijos pabaigą, Studentai per 30 

kalendorinių dienų privalo atsiimti kursinius darbus palikdami LASKAO elektroninę 
darbų versiją ir santrumpas. 

 
IV.  
KONKURSO 
NUGALĖTOJŲ 
IŠAIŠKINIMAS 
 

27. Konkursui pateiktus darbus vertina ir nugalėtoją išrenka Konkurso organizatoriaus 
sudaryta vertinimo komisija, susidedanti iš 5 narių. 

28. Viešame darbų aptarime Studentai privalo pristatyti vertinimui pateiktus 
konkursinius darbus. Atsižvelgiant į karantino reikalavimus pristatymai iš anksto 
suderinus datą ir laiką vyks nuotoliniu būdu. 

29. Konkursiniai darbai vertinami ir nugalėtojai renkami uždarame vertinimo komisijos 
posėdyje.  

30. Uždarame komisijos posėdyje, dalyvaujant tik komisijos nariams, konkursiniai darbai 
vertinami pagal šiuos kriterijus: 
30.1. Architektūrinio sprendimo originalumas. 
30.2. Architektūrinio sprendimo kontekstualumas (sąryšis su aplinka). 
30.3. Darbo atlikimo kokybė. 

31.  Apie viešo darbų aptarimo ir uždaro vertinimo komisijos posėdžio bei studentų 
apdovanojimo renginio datą, laiką ir vietą, visi darbus pateikę ir registracijos anketą 
užpildę Studentai bus informuoti elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) 
dienas iki posėdžio, taip pat informacija bus paskelbta LASKAO interneto tinklapyje 
www.architektams.lt.  

32. Konkurso nugalėtojai paskelbiami per 3 darbo dienas po nugalėtojų išrinkimo. 
 

V.  
STIPENDIJOS 
SKYRIMO 
TVARKA 

33. Konkurso nugalėtojams atitenka 2021 metų „LASKAO-ERGOLAIN stipendijos“ 
konkurso prizas (toliau – Stipendija). 

34. Stipendijos konkurso prizo dydis yra 600 EUR. Prizas nurodytas įskaitant visus 
mokėtinus mokesčius. 

35. LASKAO-ERGOLAIN Stipendija skiriama Konkursą laimėjusiam Studentui. Jei 
konkursinį darbą atliks studentų grupė, tai jie darbo aprašyme turi pateikti procentinį 
darbo indėlio pasiskirstymą. Tokiu atveju stipendija procentaliai bus paskirstyta 
visiems darbo autoriams. 

 
VI.  
KONKURSĄ 
LAIMĖJUSIO 
STUDENTO 
TEISĖS IR 
PRIEVOLĖS 

36. Konkursą laimėjęs Studentas (-ai) įgyja teisę į LASKAO stipendijos prizą. 
37. Konkursą laimėjęs Studentas (-ai) privalo pristatyti savo Konkursinį darbą ir idėjas 

LASKAO architektų klube kalendorinių metų bėgyje, bet ne vėliau kaip iki 2021 m. 
rugsėjo 17 d. Darbas pristatomas atskiro renginio metu arba atsižvelgiant į karantino 
situacija nuotoliniu būdu iš anksto suderinus renginio datą ir laiką. 

38.  Konkursą laimėjęs Studentas (-ai) privalo paruošti straipsnį pagal savo konkursinį 
darbą ir pateikti LASAKAO ne vėliau kaip iki 2021 m. rugsėjo 24 d. Šį straipsnį bei 
konkursui pateiktą medžiagą LASKAO turi teisę publikuoti savo internetiniame 
puslapyje, spaudoje, leidinyje ir pan., nurodant autorių (-ius). Straipsnio minimali 
tekstinė apimtis 4000 ženklų su tarpais. 

39. Konkursą laimėjęs Studentas (-ai), neįvykdęs šiame skyriuje nurodytų prievolių iki 
nustatytos datos, praranda teisę į 2021 metų stipendijos prizą.  

40. Stipendijos vienkartinis prizas konkurse nugalėjusių darbų autoriams išmokamas ne 
vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šių sąlygų 37 ir 38 punktuose nurodytų 
prievolių įvykdymo. 
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