
 
 

DAINŲ ILIUSTRACIJŲ KONKURSO, SKIRTO EUROPOS KALBŲ DIENAI 

PAMINĖTI, NUOSTATAI 
 

Konkurso organizatoriai: 

1. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras.  

2. VšĮ „Valstybės institucijų kalbų centras“. 

3. Renginį globoja LR Seimo pirmininkas.    

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Europos Tarybos iniciatyva nuo 2001 metų Europos kalbų diena švenčiama kasmet rugsėjo 26 

dieną. Ji skirta šviesti visuomenę Europos daugiakalbystės klausimais, puoselėti kultūrų ir kalbų 

įvairovę ir skatinti visus mokytis kalbų mokyklose, universitetuose ir vėliau, juos baigus. 

1.2. Europa turi 24 oficialiąsias kalbas ir per 60 vietos gyventojų bendruomenių, kalbančių 

regioninėmis ar mažumų kalbomis. 

1.3 Renginiai, skirti Europos kalbų dienai paminėti šiais metais vyks 2020 metų rugsėjo 25 dieną. 

 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

2.1.  Formuoti vaikų ir jaunuolių teigiamą požiūrį į kalbų ir kultūrų įvairovę; 

2.2. Skatinti juos pažinti ir mokytis įvairių Europos tautų kalbų; 

2.3. Padėti vaikams ir jaunuoliams suvokti, kaip kitų šalių kalbų mokėjimas praturtina gyvenimą, 

padeda geriau pažinti kitas kultūras; 

2.4. Sudaryti sąlygas vaikams ir jaunuoliams kūrybiškai perteikti savo požiūrį į Europos kalbų ir 

kultūrų įvairovę. 

 

III. KONKURSE GALI DALYVAUTI 

 

3.1. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų, neformaliojo švietimo ir formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo įstaigų, taip pat savarankiškai dalyvaujantys vaikai ir jaunimas. 

3.2. Amžiaus grupės 

I grupė 3-6 metų; 

II grupė 7-10 metų; 

III grupė 11-14 metų; 

IV grupė 15-19 metų. 

 

IV. REIKALAVIMAI DARBAMS 

 

4.1. Konkursui pateikti darbai turi iliustruoti laisvai pasirinktą ne lietuvišką, vienos iš Europos šalių 

dainą- originaliai atliekamą tos šalies kalba.  

4.2. Iliustracijos gali būti atliktos bet kokia technika: guašu, akvarele, aliejumi, spalvotais 

pieštukais, kreidelėmis ir kt.; 

4.3. Darbų skaičius ribojamas: vieno vaiko – vienas darbas; 

4.4. Darbai konkursui pateikiami A3 formatu; 

4.5. Konkursinis darbas turi būti užbaigtas ir turėti meninę formą, atitikti estetinius reikalavimus. 

Sulankstyti, ištepti, suglamžyti darbai nebus vertinami ir eksponuojami.  

4.6. Antrojoje piešinio pusėje būtina pritvirtinti dalyvio kortelę, kurioje turi būti nurodyta: 

- Iliustruojamos dainos pavadinimas;  



 
- Šalis, kurioje sukurta/atliekama daina ir originalo kalbos pavadinimas;  

 - Švietimo įstaigos pavadinimas; 

- Iliustracijos autoriaus vardas ir pavardė; 

- Iliustracijos autoriaus amžius;  

- Informacija kontaktams: el. paštas, telefono numeris, adresas.  

- Vadovo, mokytojo (jei toks yra) vardas, pavardė, kontaktai; 

Jeigu dalyvio kortelė pritvirtinta gerojoje piešinio pusėje, darbai nebus vertinami ir eksponuojami. 

4.7. Piešinių pateikimo Konkursui sąlygos: 

4.7.1. Prieš pateikiant darbus Konkurso organizatoriams jie turi būti registruojami  google formoje 

(https://forms.gle/51TewR4oewFzKPp78), nurodant dalyvio kortelėje pateiktą informaciją. 

4.7.2. Piešinius atnešti organizatoriams galima iki 2020 metų rugsėjo 18 d. 10 val. 

4.7.2. Paštu išsiųsti piešinius galima iki 2020 m. rugsėjo 15 d.. Siunčiant paštu galioja pašto spaude 

nurodyta data. 

4.7.3. Adresas piešinių pristatymui/siuntimui:  

4.8. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras su atskiru autoriaus sutikimu turi teisę piešinius naudoti savo 

nuožiūra Konkurso viešinimui ir kitiems su tuo susijusiais tikslais, nurodant autoriaus vardą bei 

pavardę. 

4.9. Konkurso dalyvių darbai nebus grąžinami ir recenzijos jiems nerašomos. 

 

 

V. DARBŲ VERTINIMAS IR LAUREATŲ APDOVANOJIMAS 

 

5.1. Konkursui pateiktus darbus vertins dailininkų ir dailės pedagogų bei konkurso organizatorių 

atstovų  komisija pagal amžiaus grupes; 

5.2. 40 geriausių darbų, nepriklausomai nuo jų autorių amžiaus grupės,  rugsėjo 18 – spalio 2 d. bus 

eksponuojami Seimo lankytojų centre (Gedimino pr. 60), o jų autoriai bus apdovanoti laureato arba 

I, II ar III vietos diplomais;  

5.3. Trijų geriausių kiekvienos amžiaus grupės darbų autorių (viso 12 vaikų ir jaunuolių), užėmusių 

pirmą, antrą ir trečią vietas kiekvienoje amžiaus grupėje, bei jų pedagogai bus apdovanoti LR 

Seimo pirmininko vardinėmis padėkomis. Dalyviai taip pat bus apdovanoti Konkurso organizatorių 

bei Seimo pirmininko įsteigtomis atminimo dovanomis; 

5.4. Visiems konkurso dalyviams, užregistravusiems darbus google formoje, po konkurso bus 

atsiųstos elektroninės padėkos. 

5.5. Konkurso rezultatai, nurodant autoriaus vardą, pavardę, amžių, mokymosi įstaigą bei 

mokytojo(-os) vardą ir pavardę su atskiru šių duomenų subjektų sutikimais, bus paskelbti tinklapyje 

www.lvjc.lt. Laimėtojai ir laureatai taip pat bus informuoti dalyvio kortelėje ir google formoje  

nurodytu el.paštu.  

5.5. Seimo lankytojų centre (Gedimino pr. 60) vyksiantis laimėtojų ir laureatų apdovanojimas bus 

fotografuojamas, o nuotraukos ir/ar filmuota medžiaga taps Lietuvos vaikų ir jaunimo centro 

nuosavybe ir galės būti naudojama viešinimo tikslais be asmens ir/ar jo atstovo sutikimo. 

5.6. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę rengti papildomas atsiųstų darbų parodas ir eksponuoti 

juos internetinėje erdvėje.  

5.7. Prizai ir dovanos laureatams ir dalyviams paštu nesiunčiami. Nesant galimybei atvykti į 

laureatų apdovanojimo renginį, juos bus galima atsiimti Lietuvos vaikų ir jaunimo centre iki spalio 

30 d.. Diplomai ir padėkos bus išsiųstos el. paštu, nurodytu dalyvio kortelėje nurodytais kontaktais.  

 

 

 

VI. DARBŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

https://forms.gle/51TewR4oewFzKPp78
https://forms.gle/51TewR4oewFzKPp78
http://www.lvjc.lt/
https://forms.gle/51TewR4oewFzKPp78


 
 

6.1. Darbų atitikimas konkurso tikslams, uždaviniams bei šių nuostatų reikalavimams ir 

atskleidžiantys vieną iš 4.2 punkte išvardintų temų; 

6.2. Idėjos originalumas ir aktualumas; 

6.3. Meninis piešinio atlikimas; 

6.4. Darbo ryškumas ir išraiška; 

6.5. Informatyvumo lygis 

 

Daugiau informacijos:  

Erika Lučickaja,   

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras,  

Tel.  (8 5) 272 5331,  

el. paštas Erika.Lucickaja@lvjc.lt,  

interneto svetainė www.lvjc.lt 
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