
TARPTAUTINIO EKSLIBRISŲ KONKURSO    

„ RESPUBLIKINEI VILNIAUS  

PSICHIATRIJOS LIGONINEI – 110“ 

NUOSTATAI 

Kviečiame Lietuvos ir užsienio šalių dailininkus sukurti ekslibrisus, skirtus Respublikinei Vilniaus 

psichiatrijos ligoninei, jos veiklai ir 110 metų jubiliejui paminėti. Ekslibrisai sietini su ligoninės ar konkretaus 

jos padalinio istorija, veikla, įranga, teikiant psichiatrinę pagalbą, gydant ir diagnozuojant psichikos sutrikimus, 

padedant pacientams prisitaikyti visuomenėje. Ekslibrisai asmenybėms gali atspindėti jų profesiją, specialybę ar 

dabarties pomėgius.  

KONKURSO TIKSLAS  
Įprasminti ligoninės jubiliejų, jos įtaką ir svarbą, teikiant pagalbą sergantiesiems, stiprinti ryšius su 

įvairiomis šalies ir tarptautinėmis bendruomenėmis, aktyvinti visuomenės savišvietą ir estetinę pajautą, pagerbti 

ir įprasminti nusipelniusius darbuotojus, garbingus asmenis.  

EKSLIBRISUOSE BŪTINI TRYS ĮRAŠAI:  
1. EX LIBRIS 

2. RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ – 110 arba RVP LIGONINĖ – 110, 

3. IŠ PRIDĖTO SĄRAŠO PASIRINKTAS ASMUO AR INSTITUCIJA  

PATEIKIMO SĄLYGOS 

Dalyvių ir darbų skaičius neribojamas. Dalyvio mokesčio nėra. Priimamos visos grafikos technikos, 

įskaitant ir skaitmeninę spaudą. Nebus priimami piešiniai, nuotraukos ir kopijavimo technika atlikti kūriniai. 

Ilgesnioji ekslibriso kraštinė neturi viršyti 15 cm. Konkursui pateikti po 4 kiekvieno išspausdinto ir 

autografuoto ekslibriso atspaudus. Antroje kūrinio pusėje įskaitomai parašyta: autoriaus vardas, pavardė, 

gyvenamoji vieta, ekslibriso sukūrimo metai, grafikos technika ir matmenys. Siunčiant ekslibrisus pridedama 

anketa su visais kataloginiais duomenimis. Visi atsiųstieji kūriniai lieka Respublikinei Vilniaus psichiatrijos 

ligoninei. Už ekslibrisus neapmokama, rengėjai pasilieka teisę publikuoti konkursui pateiktus ekslibrisus 

nemokamai.  

Ekslibrisus konkursui išsiųsti iki 2013 m. sausio 25 d. pagal pašto žymą šiuo adresu:  

Janinai UTKUVIENEI,  

Parko g. 15, 

Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė, 

Tarptautiniam ekslibrisų konkursui 

Vilnius, LT-11205, 

LIETUVA  

EKSLIBRISŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

Vertinimo komisiją sudarys profesionalūs dailininkai ir konkurso organizatoriai. Parodai ir 

apdovanojimams bus teikiami meniški, nuostatus atitinkantys ekslibrisai. Bus skiriamos tokios premijos: 

I premija – 1000 Lt;  

II premija – konkurso organizatorių įsteigta vertinga dovana; 

III premija - konkurso rėmėjų įsteigta vertinga dovana; 

Kiti meniškų ekslibrisų autoriai gali būti apdovanoti prizais, vertingomis dovanomis, diplomais ir 

padėkomis.  

PARODA VYKS Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje, 2013 m. birželio-rugsėjo mėn. ir LR 

Sveikatos apsaugos ministerijoje 2013m. spalio mėn. Kiekvienas parodos dalyvis gaus katalogą nemokamai, 

kitas parodos regalijas. 

 

Dėkojame, kad sutinkate su mūsų konkurso nuostatais ir laukiame Jūsų ekslibrisų. 

Konkurso-parodos – kuratoriai: Janina Utkuvienė, tel. +37069447927, el.paštas j.utkuviene@rvpl.lt  

ir Alfonsas Čepauskas, tel. +37061357932 

Daugiau apie RVP ligoninę www.rvpl.lt 

 

RENGĖJAI 

Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė, 

Lietuvos dailininkų sąjunga,  

Lietuvos ekslibrisininkų klubas 

ASMENŲ IR INSTITUCIJŲ, KURIEMS SIŪLOMA DEDIKUOTI EKSLIBRISUS, SĄRAŠAS 

ASMENYS  

Laimutis ABECIŪNAS (mecenatas)*, 

Sergejus ANDRIUŠKEVIČIUS (dr., gydytojas 

psichiatras), 

Genutė BULZGYTĖ (slaugytoja),   

Gediminas ČEDRAUSKAS ( inžinierius),  

Violeta DAPŠIENĖ (psichologė),   

Kastytis DAPŠYS (dr., biofizikas),   

Ona DAVIDONIENĖ (gydytoja psichiatrė),  

Jochelis GLIAUBERZONAS (In memoriam),  

Audrius GRIGAS (gydytojas psichiatras),  

Gražina GUDAITĖ (prof. dr., psichoanalitikė), 

Ligija JUOZAITYTĖ (gydytoja psichiatrė, 

psichologė), 

Irena JURELIENĖ (slaugytoja),   

Algirdas KAUNAS (gydytojas psichiatras),  

Nadežda KOSTYGOVA-LEIŠIENĖ (ekonomistė),   

Nikolajus KRAINSKIS (In memoriam),  

Vaclovas KRUTINIS (skulptorius, mecenatas),  

Aldona LAPYTĖ (doc., gydytoja psichiatrė), 

Janas LAPKO (vairuotojas),   

Jūratė LENGVENIENĖ (gydytoja psichiatrė),  

Anti LIIV (psichiatras, politikas), 

Valentinas MAČIULIS (dr., gydytojas psichiatras), 

Laima MALINAUSKIENĖ (gydytoja vaikų 

psichiatrė), 

Bronė NAINIENĖ (bibliotekininkė),   

Petras NAVAŠINSKAS (gydytojas psichiatras),  

Nijolė PETRAUSKIENĖ (gydytoja psichiatrė),  

Regina PILKAUSKIENĖ (IT specialistė),  

Jonas PLATŪKIS (doc., chirurgas),  

Petras REPŠYS (grafikas, medalių kūrėjas), 

Jurgita STANKŪNAITĖ (teisininkė),   

Alina STIGIENĖ (gydytoja psichiatrė),  

Janis STRAZDINŠ ( dr., psichiatras, politikas), 

Danguolė SURVILAITĖ (gydytoja psichiatrė),  

Antanas SUTKUS (fotomenininkas),   

Jonas ŠIMKŪNAS (In memoriam, gydytojas 

psichiatras, tremtinys), 

Aldona ŠIURKUTĖ (doc., gydytoja psichiatrė), 

Prof. Jonas ŠURKUS (In memoriam), 

Valerija ŠKIKŪNAITĖ (slaugytoja),   

Aleksandras TIGANOVAS (akademikas profesorius),  

Irena VABALIENĖ (doc. tekstilininkė), 

Alvydas VAINAUSKAS (ekonomistas),   

Valentina VIDREVIČIENĖ (buhalterė).   

INSTITUCIJOS 

Priėmimo ir diagnostikos skyrius,  

2 skyrius, 

3 skyrius, 

4 skyrius, 

5 skyrius, 

6 skyrius, 

7 skyrius, 

8 skyrius, 

9 skyrius, 

Alzheimerio ligos ir somatopsichiatrijos skyrius, 

Gerontopsichiatrijos skyrius, 

Psichiatrijos dienos stacionaro suaugusiems skyrius, 

Universitetinis vaikų ir paauglių skyrius, 

Ūmių alkoholinių psichozių skyrius, 

Ūmių psichikos sutrikimų skyrius, 

ETGMS (Elektrofiziologinių tyrimų ir gydymo 

metodų skyrius), 

Klinikinė laboratorija, 

Pagalbinių diagnostikos, konsultacijų ir gydymo 

kabinetų skyrius, 

Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos skyrius, 

Psichologinis konsultavimas internetu (online), 

Radiologijos skyrius, 

Socialinės pagalbos skyrius, 

Vaistinė, 

Vidaus audito tarnyba,  

Personalo skyrius,  

Kanceliarija,  

Buhalterija, 

IT skyrius, 

Statistikos skyrius, 

Ryšių su visuomene skyrius, 

Galerija PSI, 

Bendruomenės skyrius, 

Viešųjų pirkimų, išteklių planavimo ir sutarčių 

skyrius, 

Ūkio skyrius, 

Valstybinis psichikos sveikatos centras, 

Valstybinė teismo medicinos tarnyba prie SAM, 

Rokiškio psichiatrijos ligoninė, 

Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinika, 

Užugirio Antano Smetonos dvaras, 

„Eglės“ sanatorija Psichiatrijos reabilitacijos skyrius, 

Walter- Picard klinika, 

Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME), 

Visby psichiatrijos klinika, 

Kellokoski ligoninė. 

 
*Skliausteliuose esančio teksto į ekslibrisus nerašyti 
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