
 
  

PIEŠINIŲ KONKURSO  

LR Seimo paskelbtiems Pasaulio Lietuvių metams paminėti  

NUOSTATAI 

Konkurso organizatoriai: 

1. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras. 

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. 2019 m. Lietuvos Respublikos Seimo yra paskelbti Pasaulio Lietuvių metais, siekiant atkreipti 

dėmesį į lietuvių bendruomenes užsienio šalyse bei norint stiprinti bendradarbiavimą su jomis.   

1.2. Ši paroda yra virtualaus festivalio „T.Y.čia“ dalis, siekiančio palaikyti tautinio tapatumo 

saugojimo ir suvokimo būtinumą, kuris vyks gruodžio 6 d. 13 val. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre.  

1.2. Konkurso organizatoriai įsipareigoja konkurso metu gautus jo dalyvių ir kitų susijusių asmenų 

asmens duomenis tvarkyti tik su konkursu susijusiais tikslais. 

 

II. PIEŠINIŲ KONKURSO TIKSLAS  

 

2.1. Skatinti vaikų ir jaunuolių susidomėjimą lietuvių poezija, gilinti jų žinias apie Lietuvos poetus 

bei istorinę šalies praeitį. 

 

III. PIEŠINIŲ KONKURSE GALI DALYVAUTI 

 

3.1. Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvoje ir/ar užsienyje gyvenantys vaikai ir jaunimas. 

3.2. Dalyvių amžiaus grupės: 

I grupė 3–6 metų; 

II grupė 7–10 metų; 

II grupė 11–14 metų; 

III grupė 15–19 metų. 

 

IV. REIKALAVIMAI DARBAMS 

 

4.1. Piešiniai gali būti atlikti bet kokia technika: guašu, akvarele, aliejumi, spalvotais pieštukais, 

kreidelėmis ir kt.; 

4.2. Piešiniai turi atitikti šio konkurso tikslą, nurodytą II skirsnyje bei iliustruoti vieną 

pasirinktą lietuvių kalba parašytą eilėraštį.  

 

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

4.4. Piešinys konkursui pateikiamas A3 formatu; 

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

reikalavimus. Sulankstyti, ištepti, suglamžyti ar prastos kokybės darbai nebus vertinami ir 

eksponuojami.  

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

- Švietimo įstaigos pavadinimas; 

 



 
- Autoriaus vardas ir pavardė; 

- Autoriaus amžius;  

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

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

- Iliustruoto eilėraščio tekstas (nurodant eilėraščio pavadinimą ir autorių). 

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

4.7. Piešinių pateikimo Konkursui sąlygos: 

4.7.1. Piešiniai organizatorius turi būti pristatyti iki 2019 metų lapkričio 26 d. 10 val. 

4.7.2. Darbai iš užsienio šalių organizatoriams gali būti siunčiami per WeTransfer nuorodą  

elektroniniu paštu: erika.lucickaja@lvjc.lt. Piešiniai turi būti gerai matomi, siunčiami jpg. formatu, 

geros kokybės, ne mažesnės nei 300 dpi rezoliucijos ir neviršijantys 10 MB dydžio.  

4.7.3. Adresas piešinių pristatymui/siuntimui: Piešinių konkursas Pasaulio Lietuvių metams paminėti, 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Konstitucijos pr. 25, LT-08105, Vilnius. 

4.7.4. Organizatoriai neatsako už pašte pamestus, laiku nepristatytus, sugadintus ar netinkamu adresu 

išsiųstus darbus.  

 

V. DARBŲ VERTINIMAS IR LAUREATŲ APDOVANOJIMAS 

 

5.1. Konkursui pateiktus darbus vertins dailininkų ir dailės pedagogų komisija pagal amžiaus grupes. 

5.2. 40 geriausių darbų gruodžio 6 – 16 d. bus atrinkti bei eksponuojami Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centre ir/ar virtualioje galerijoje www.lvjc.lt tinklapyje, o jų autoriai bus apdovanoti laureato arba I, 

II ar III vietos diplomais. 

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

vardą pavardę su atskiru šių duomenų subjektų sutikimais, bus paskelbti tinklapyje www.lvjc.lt ne 

vėliau nei 2019 m. gruodžio 2 d.. Laimėtojai ir laureatai taip pat bus informuoti prie piešinio 

nurodytu el.paštu. 

5.4. Gruodžio 6 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre vyksiantis parodos atidarymas bus 

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

nuosavybė ir galės būti naudojamos viešinimo tikslais be asmens ir/ar jo atstovo sutikimo.  

 

VI. DARBŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

6.1. Konkurso tikslo atitikimas bei 4.2 punkte nurodytos temos atskleidimas. 

6.2. Idėjos originalumas ir aktualumas bei meninis piešinio atlikimas; 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7.1. Konkursui pateikti piešiniai autoriams negrąžinami, jie tampa Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centro  nuosavybe. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras su atskiru autoriaus sutikimu turi teisę piešinius 

naudoti savo nuožiūra, t. y. viešinimui, jų publikavimui, iliustravimui ir pan., nurodant autoriaus 

vardą bei pavardę.  

7.2. Konkurso dalyvių darbams recenzijos rašomos nebus. 

 

         

 

  Daugiau informacijos: Erika Lučickaja,  Lietuvos vaikų ir jaunimo centras,   Tel. (8 5) 205 4696,   

    mob. (8 639) 75570,   el. paštas Erika.Lucickaja@lvjc.lt, interneto svetainė www.lvjc.lt    
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