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  PATVIRTINTA 

PATVIRTINTA 

VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro 

l. a. direktoriaus funkcijas Kristinos Beinorytės 

2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-64 

 

TARPTAUTINIO FLORISTINIŲ KILIMŲ KONKURSO  

„ANYKŠČIAI. ČIA GERA“  

TAISYKLĖS 

 

1. Renginio „Tarptautinis floristinių kilimų konkursas „Anykščiai. Čia gera““ (toliau – 

Konkursas) tikslas – populiarinti ir garsinti Anykščius, ugdyti visuomenės saviraiškos ir meninės 

interpretacijos poreikį, atskleidžiant gamtos dovanų grožį, savitumą bei žmonių galimybes. 

2. Konkurse kviečiami dalyvauti tik juridiniai asmenys (asociacijos, viešosios įstaigos, 

biudžetinės įstaigos, verslo įmonės ir kt.). 

3. Konkurso dalyviu gali būti juridinis asmuo, iki kvietime nurodytos datos pateikęs 

paraišką ir pagal konkurso taisykles nupynęs floristinį kilimą arba sukūręs žemės meno principu 

išpildytą kūrinį (kompoziciją). 

4. Konkurso taisyklės ir dalyvio paraiška skelbiama Anykščių rajono savivaldybės 

(toliau – Renginio organizatorius) interneto svetainėje www.anyksciai.lt ir www.infoanyksciai.lt.  

5. Vienas juridinis asmuo pina vieną floristinį kilimą. 

6. Konkurso dalyviai iki 2020 m. liepos 15 d. 10 val. turi pateikti organizacijos vadovo 

arba įgalioto asmens pasirašytą Dalyvio paraišką (taisyklių priedas Nr. 1), bei jos priedus el. paštu: 

floristiniai.kilimai@gmail.com. Informacija apie konkursą teikiama, mob. nr. +370 600 13 688, tel. 

nr. (8 381) 59 177. 

7. Konkurso dalyviai turi pasirinkti ir paraiškoje nurodyti, kurioje konkursinėje grupėje 

(A, B ar C) jie dalyvaus.  

8. Reikalavimai A grupės dalyvio nupintam floristiniam kilimui: 

8.1. kilimo plotas ne mažesnis kaip 10 m2, forma laisvai pasirenkama; 

http://www.anyksciai.lt/
http://www.infoanyksciai.lt/
mailto:floristiniai.kilimai@gmail.com
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8.2. kilimo pynimui turi būti naudojami tik augalai arba jų dalys: lapai, žiedai, stiebai, 

sėklos, ir kt.;  

8.3. žemė, smėlis, akmuo, vaisiai, daržovės, mediena gali sudaryti ne daugiau kaip 10 

proc. kilimo ploto; 

8.4. negamtinės kilmės medžiagos kilimo pynimui naudoti negalimos; 

8.5. floristinis kilimas eksponuojamas tik horizontalioje padėtyje ant žemės. Kilimo 

pagrindui turi būti naudojama agroplėvelė arba panaši medžiaga. 

9. Reikalavimai B grupės dalyvio nupintam floristiniam kilimui: 

9.1. kilimo plotas ne mažesnis nei 6 m2 ir ne didesnis kaip 10 m2 ploto, forma laisvai 

pasirenkama; 

9.2.  kilimo pynimui turi būti naudojami augalai arba jų dalys: lapai, žiedai, stiebai, sėklos 

ir kt. Negamtinės kilmės medžiagos kilimo pynimui naudoti negalimos; 

9.3.  floristinis kilimas eksponuojamas tik horizontalioje padėtyje ant žemės. Kilimo 

pagrindui turi būti naudojama agroplėvelė arba panaši medžiaga. 

10. Reikalavimai C grupės dalyvio žemės meno principu išpildytam kūriniui 

(kompozicijai): 

10.1. kūrinio (kompozicijos) vienas iš matmenų (aukštis arba plotis) turi būti ne mažesnis 

kaip 2,5 metro; 

10.2. kūrinio (kompozicijos) išpildymui turi būti naudojama ne mažiau 80 proc. gamtinės 

kilmės medžiagų; 

10.3. kūriniai (kompozicijos) gali būti eksponuojami/tvirtinami įvairiais būdais. 

Horizontaliai ant žemės paviršiaus išpildyto kūrinio (kompozicijos) pagrindui turi būti naudojama 

agroplėvelė arba panaši medžiaga. 

11. Esant nepalankiam orui, taip pat tamsiu paros metu, Konkurso dalyviams 

rekomenduojama floristinį kilimą uždengti plėvele, apsaugančia nuo lietaus ir vėjo. 
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12. Kilimų pynimo vietos: Vyskupo skvero žalieji plotai, Šventosios upės krantinė nuo 

Anykščių Šv. Mato bažnyčios iki tilto per Šventąją Anykščių centre. 

13. Tikslios kilimų pynimo vietos konkurso dalyviams bus nurodytos iki konkurso likus 

ne mažiau kaip 1 dienai paraiškoje nurodytais el. pašto adresais.  

14. Konkurso pradžia š. m. liepos 24 d. 8 val. Kilimai turi būti nupinti iki š. m. liepos 24 

d. 18 val. 

15. Floristinius kilimus vertina floristinių kilimų vertinimo komisija (toliau – Komisija), 

sudaryta ir patvirtinta renginio organizatoriaus. Už darbą Komisijos nariai piniginio atlygio 

negauna.  

16. Konkurso dalyvių darbai vertinami pagal Taisyklių priede Nr. 3 išvardintus vertinimo 

kriterijus. 

17. Komisijos posėdžiai yra protokoluojami, o priimti sprendimai – galutiniai ir 

neginčijami. 

18. Komisija darbą pradeda š. m. liepos 25 d. 9 val., baigia liepos 25 d. 13 val.  

19. Konkurso dalyvių pagerbimas ir apdovanojimai numatomi š. m. liepos 25 d. Laikas ir 

vieta bus patikslinta.  

20. Floristinių kilimų konkurso dalyviai š. m. liepos 24–25 d. renka labiausiai konkurso 

temą „Anykščiai. Čia gera“ atspindintį floristinį kilimą tarp konkurso dalyvių, užpildydami 

konkurso pradžioje organizatorių jiems pateiktą vertinimo anketą (Priedas Nr. 2). Konkurso dalyvis 

savo floristinio kilimo vertinti negali. Vienas konkurso dalyvis gali balsuoti tik už vieną, jo 

manymu labiausiai konkurso temą atspindintį kilimą. Informacija, koks dalyvis už kokį kilimą 

balsavo, viešai neskelbiama. Vertinimo anketos Komisijai turi būti pateiktos iki Konkurso dalyvių 

pagerbimo ir apdovanojimų ceremonijos pradžios likus ne mažiau kaip 2 val. 

21. Konkursui pasibaigus, per 10 darbo dienų, į kiekvieno Konkurso dalyvio banko 

sąskaitą, pagal išrašytą sąskaitą faktūrą Konkurso organizatoriams (sąskaitos faktūros pavyzdys 
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pateiktas Taisyklių priede Nr. 4), pervedamos dalyvavimo konkurse išlaidų (kelionės, augalų, 

priemonių kilimui pinti įsigijimo) kompensacijos: 

21.1. 400,00 Eur – Konkurso dalyviams iš kitų Valstybių;  

21.2. 130,00 Eur – Konkurso dalyviams iš kitų Lietuvos savivaldybių; 

21.3. 100,00 Eur – A grupės konkurso dalyviams iš Anykščių rajono; 

21.4. 70,00 Eur – B ir C grupių konkurso dalyviams iš Anykščių rajono. 

22. Vadovaujantis Komisijos protokolu, didžiausią balų sumą surinkusiems konkurso 

dalyviams įteikiami diplomai ir skiriami piniginiai prizai: 

22.1. A grupės nugalėtojams:  

1 vieta – 400,00 Eur;  

2 vieta – 300,00 Eur;  

3 vieta – 200,00 Eur; 

4 vieta – 150,00 Eur;  

22.2. B grupės nugalėtojams:  

1 vieta – 200,00 Eur;  

2 vieta – 150,00 Eur;  

3 vieta – 100,00 Eur; 

22.3. C grupės nugalėtojams: 

1 vieta – 150,00 Eur; 

2 vieta – 100,00 Eur; 

3 vieta – 70,00 Eur. 

23. Remiantis komisijos protokolu, Konkurso nugalėtojams Piniginiai prizai į Konkurso 

dalyvio banko sąskaitą, nurodytą Konkurso dalyvio paraiškoje, pervedami per 10 darbo dienų nuo 

Konkurso pabaigos. 

24. Konkurso dalyvių išrinkto labiausiai konkurso temą „Anykščiai. Čia gera“ 

atspindinčio floristinio kilimo autoriams skiriamas specialus prizas. 
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25. Visi dalyviai, nelaimėję piniginių prizų, apdovanojami daiktiniais arba Konkurso 

rėmėjų prizais ir padėkomis.  

26. Renginio metu kilę floristiniai kilimai tampa Anykščių rajono savivaldybės nuosavybe 

ir pašalinami, kai praranda savo dekoratyvinę vertę. Numatoma floristinių kilimų šalinimo data yra 

2020 m. rugpjūčio 3 d. 

27. Dalyvavimas Konkurse reiškia, kad dalyviai yra susipažinę su Konkurso taisykles ir 

jas priima. 

28. Konkurso organizatoriai gali bet kuriuo metu keisti Konkurso taisykles, dėl atsiradusių 

nenumatytų priežasčių. Dalyviai apie pasikeitimus bus informuoti. 

_______________________________________ 
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Renginio „Tarptautinis floristinių kilimų konkursas  

„Anykščiai. Čia gera““ taisyklių 

Priedas Nr. 1 

     

PARAIŠKA 

 

 DALYVAUTI RENGINYJE „TARPTAUTINIS FLORISTINIŲ KILIMŲ KONKURSAS 

„ANYKŠČIAI. ČIA GERA““ 

 

 

2020  m. ............................................... mėn. ................ d. 

 

             

1. Paraiška teikiama į tarptautinio floristinių kilimų konkurso grupę (pažymėti X 

ties pasirinkta grupe) 

 

A grupė. Floristinis kilimas ne mažesnis kaip 10 m2, forma laisvai pasirenkama.  

B grupė. Floristinis kilimas ne mažesnis nei 6 m2 ir ne didesnis kaip 10 m2 ploto. 

forma laisvai pasirenkama. 
 

C grupė. Kūrinio (kompozicijos) vienas iš matmenų (aukštis arba plotis) turi būti 

ne mažesnis kaip 2,5 metro. 
 

 

 

2. Duomenys apie Pareiškėją (Konkurso dalyvį) 

 

Juridinio asmens pavadinimas  

Teisinė forma  

Kodas  

Vadovo vardas, pavardė    

Adresas: gatvė, namo 

numeris, pašto indeksas, 

miestas, kaimas, rajonas, šalis 

 

Tel.  

Faksas  

El. p. adresas  

Banko pavadinimas  

Banko kodas  

Sąskaitos Nr.  

Kontaktinis asmuo konkurso 

metu 

(vardas, pavardė, telefono nr., 

el. p.) 
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PRIEDAI  

 

 

Dokumento įrodančio, kad pareiškėjas yra Juridinis asmuo, kopija 

(dalyvaujantiems pirmąjį kartą). 

 

 

3. Informacija apie floristinį kilimą 

Floristinio kilimo pavadinimas  

 

(Ši informacija bus viešinama šalia 

floristinio kilimo pastatytoje 

informacinėje lentelėje) 

 

2-3 sakiniai, pristatantys kilimą (pvz.: 

kilimo pavadinimo pasirinkimo 

motyvas, naudojamų augalų 

pavadinimai, ar kita, Jūsų manymu 

svarbi informacija).  

 

(Ši informacija bus viešinama šalia 

floristinio kilimo pastatytoje 

informacinėje lentelėje) 

 

Komandos narių skaičius   

Planuojamų naudoti gamtinių 

medžiagų aprašas ir planuojamo 

floristinio kilimo eskizas. 

 

(Galima pateikti ant atskiro lapo) 

 

  

 

 

 

 

..............................................................................................................               ................................... 

Juridinio asmens vadovo arba įgalioto asmens          Parašas 

vardas, pavardė                                                    

A.V. 
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Renginio „Tarptautinis floristinių kilimų konkursas  

„Anykščiai. Čia gera““ taisyklių 

Priedas Nr. 2 

 

TARPTAUTINIO FLORISTINIŲ KILIMŲ KONKURSO 

„ANYKŠČIAI. ČIA GERA“ DALYVIŲ 

 BALSAVIMO BIULETENIS 

Nr. ............................ 

 

 

............................................................................................................................ 

Balsuojančios komandos pavadinimas 

 

 

Įrašykite Jūsų komandos nuomone, LABIAUSIAI KONKURSO 

TEMĄ „Anykščiai. Čia gera“ ATSPINDINČIO floristinio kilimo numerį ir jį 

pynusio konkurso dalyvio pavadinimą.  

Savo komandos nupinto kilimo siūlyti negalima. 

Kilimo Nr. Konkurso dalyvio pavadinimas 
 

 

............................ 

 

 

 

.............................................................................................. 

 

 

............................................................................................... 

 

Pastaba. Jei Jūsų įrašytas floristinio kilimo numeris nesutaps su jį pynusios komandos 

pavadinimu, bus vertinamas įrašytas konkurso dalyvio pavadinimas. Konkurso dalyvių išrinkto 

labiausiai konkurso temą „Anykščiai. Čia gera“ atspindinčio kilimo komandai bus skirtas specialus 

prizas. 

 

 

 

`
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Renginio „Tarptautinis floristinių kilimų konkursas  

„Anykščiai. Čia gera““ taisyklių 

Priedas Nr. 3 

 

Renginio „Tarptautinis floristinių kilimų konkursas „Anykščiai. Čia gera““ dalyvių 

darbų vertinimo kriterijai 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijus 

Maksimalus 

balų skaičius 

1. 

Floristinio kilimo kompozicija 

Forma ir išmatavimai:  

• A grupės kilimams – ne mažiau 10 m2 (forma – laisva); 

• B grupės kilimams – ne mažiau nei 6 m2 ir ne daugiau kaip 10 m2 

(forma – laisva); 

• C grupės kilimams – kūrinio (kompozicijos) vienas iš matmenų 

(aukštis arba plotis) turi būti ne mažesnis kaip 2,5 metro. 

Tvirtinimas/eksponuojamas įvairiais būdais. 

20 

2. 

Kilimo audimo technika: 

• augalų gyvybingumo užtikrinimas (spalvos, formos pakitimas ir kt.);  

• kilimo nupynimo sudėtingumas ir stabilumas (augalų išdėstymo, 

suklijavimo, išpynimo sudėtingumas). 

30 

3. 
Kilimo spalva: 

• spalvinė kilimo kompozicija ir spalvų tarpusavio derinimas. 
20 

4.  

Kilimo temos išpildymas: 

• temos išpildymas;  

• medžiagų (augalų) pasirinkimas; 

• originalumas; 

• temos užbaigtumas. 

30 

 BENDRA BALŲ SUMA 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 

Renginio „Tarptautinis floristinių kilimų konkursas  

„Anykščiai. Čia gera““ taisyklių 

Priedas Nr. 4 

 

SĄSKAITA FAKTŪRA 

PAVYZDYS 
 

Paslaugos teikėjas (Pardavėjas)  Pirkėjas (Mokėtojas) 

Pavadinimas    VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos 

Adresas    centras 

Įmonės kodas   Į. k. 154293839  

Banko sąskaita   PVM mokėtojo kodas LT100001168710 

Banko pavadinimas    Šaltupio g. 15, 29131 Anykščiai 

Banko kodas     

 

SĄSKAITA FAKTŪRA 

Serija .... Nr ...... 

Data 

 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis, vnt. Kaina, Eur Suma, Eur 

Už floristinio kilimo parengimą Vnt. 1 100,00 100,00 

   Iš viso, 

Eur: 

100,00 

Suma žodžiais: vienas šimtas eurų. 

 

Sąskaitą išrašė: ................................................... 

Sąskaitą priėmė: ................................................. 

 

 

 

Pastaba. 

Kompensuojamos išlaidos Konkurso dalyviui: 

400,00 Eur – Konkurso dalyviams iš kitų Valstybių;  

130,00 Eur – Konkurso dalyviams iš kitų Lietuvos savivaldybių; 

100,00 Eur – A grupės konkurso dalyviams iš Anykščių rajono; 

70,00 Eur – B ir C grupių konkurso dalyviams iš Anykščių rajono. 


