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TARPTAUTINIO VAIKŲ IR JAUNIMO MENINĖS KŪRYBOS DARBŲ   

KONKURSO SĄLYGOS 

 

„KELIONĖ LAIKU – ATGIMUSI  LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS 

VALDOVŲ RŪMŲ ISTORIJA“ 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tarptautinio vaikų ir jaunimo meninės kūrybos darbų konkurso  sąlygos (toliau – 

Sąlygos) nustato tikslus, reglamentuoja reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, 

darbų vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 

2. Konkurso organizatorius – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC), 

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Dailės mokytojų 

asociacija.  

 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konkurso tikslas – dailės kalba išreikšti savo santykį su istorine praeitimi. 

4. Konkurso uždaviniai – skatinti pilietinį auklėjimą, istorinės savimonės ugdymą, 

kultūrinio paveldo aktualinimą; kuriant kūrybinius darbus, ieškoti netradicinių meninių raiškos 

priemonių; ugdyti kūrybinius ir meninius sugebėjimus; puoselėti vertybines nuostatas. 

 

 

III.      DALYVIAI 

 

5. Konkurso dalyviai – pasaulio lituanistinių mokyklų bendruomenės, Lietuvos bendrojo 

ugdymo mokyklų, formalųjį ugdymą papildančių bei neformaliojo švietimo įstaigų mokiniai. 

6. Konkursas organizuojamas trijose amžiaus grupėse: 

7. I amžiaus grupė – 7–10  metų; 

8.      II amžiaus grupė – 11–14  metų; 

9.      III amžiaus grupė – 15–18 metų. 

 

 

IV. ORGANIZAVIMAS 

 

10. Konkursas vykdomas  dviem etapais: 

10.1. I etapas vyksta nuo 2014 m. lapkričio 15 d. iki gruodžio 15 d. Ugdymo įstaigos atrenka 

ir siunčia geriausių darbų skaitmeninį variantą JPG formatu el. paštu dmasociacija@gmail.com; 

audrone.urbelioniene@lmnsc.lt; http://www.valdovurumai.lt/lankytojams/edukacija. 

Nuotraukų  bylos formatas neturi viršyti 5 MB, didžiosios kraštinės ilgis – ne mažiau kaip 

2000 pikselių. Prie siunčiamų nuotraukų pridedamas lydraštis, kuriame nurodoma: piešinio 

autoriaus vardas, pavardė, amžius, paruošusio pedagogo vardas, pavardė, kontaktinis telefono 

numeris, elektroninis ir pašto adresas. 

mailto:dmasociacija@gmail.com
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Piešinių skaitmeninis variantas bus skelbiamas Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės valdovų rūmų edukacijos puslapyje: 

http://www.valdovurumai.lt/lankytojams/edukacija 

LMNŠC puslapyje: 

   www.lmnsc.lt/konkursai  

 

10.2. II etapas vyksta nuo 2014 m. gruodžio 15 d. iki 2015 m. sausio 20 d. 

Konkurso dalyviai savo meninės kūrybos darbus siunčia paštu adresu: 

Meninės kūrybos konkursui „Kelionė laiku – atgimusi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 

valdovų rūmų istorija“. 

Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius Lietuva. 

 

11.  Iš kiekvienos amžiaus grupės bus atrinkta 20 darbų ir geriausi finalinio etapo dalyviai ir 

juos parengę pedagogai bus pakviesti į laimėtojų pagerbimo šventę, kuri vyks Nacionalinio 

muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje. 

Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti LR ŠMM diplomais, pedagogai – LR ŠMM padėkos 

raštais. 

12. Parodoje eksponuojami darbai bus panaudoti proginiams atvirukams išleisti. 

13. Tarptautinio vaikų ir jaunimo meninės kūrybos darbų konkurso  geriausių darbų paroda 

bus eksponuojama Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai 

2015 m. vasario 14–kovo 11 d. 

14. Po konkurso darbai  nebus grąžinami. 

 

 

V. DARBŲ REIKALAVIMAI  

 

15. Konkursui dalyviai pateikia  darbus, atliktus įvairia technika (akvarele, guašu, aplikacija 

ir kt.). 

16. Darbų matmenys  30 x 42 cm  (A 3 formatas). 

17. Kiekvienas kolektyvas kiekvienoje amžiaus grupėje konkursui pateikia ne daugiau kaip  

penkis darbus. 

18. Vertinami tik nekopijuoti mokinių darbai.  

19. Prie kiekvieno darbo (reverse, dešinėje pusėje) turi būti priklijuota darbo metrika (Times 

New Roman 12), kurioje nurodoma: darbo autoriaus vardas, pavardė, darbo pavadinimas, mokytojo 

(darbo vadovo) vardas, pavardė, mokinio amžius, ugdymo įstaiga. 

 

 

VI. DARBŲ VERTINIMAS 

 

20. Organizatorių sudaryta vertinimo komisija atrinks geriausius autorių darbus, kurie bus 

apdovanoti  LR ŠMM diplomais ir rėmėjų  prizais.  

21. Konkurso rezultatai, nugalėtojų apdovanojimo vieta ir laikas skelbiami LMNŠC 

tinklalapyje www.lmnsc.lt/konkursai. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų atsiųstus 

darbus fotografuoti ir nurodę jų autorystę naudoti konkurso viešinimui (plakatai, katalogai, 

periodinė spauda ir kt.), publikuoti internetinėje erdvėje. 

23. Konkursui pateikti darbai negali būti nukopijuoti – už autoriaus teisių pažeidimus pagal 

galiojančius teisės aktus atsako darbus atsiuntę konkurso dalyviai. 

24. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis konkurso Sąlygomis. 
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25. Konkursą koordinuoja: 

 

Vida Kaunienė 

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Edukacijos 

grupės administratorė-vyresnioji muziejininkė  

(8 5) 2617445 

Mob.+37068412017 

edukacija@valdovurumai.lt 

 

Audronė Urbelionienė  

LMNŠC Meninio ir kultūrinio ugdymo skyriaus metodininkė 

(85) 2766748 

Mob. 8 656 38112, el. paštas audrone.urbelioniene@lmnsc.lt. 

 

Rimantas Kisielius 

Dailės mokytojų asociacijos prezidentas 

dmasociacija@gmail.com 

Mob. +37068237664 

 

______________________________ 
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