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NACIONALINIO MOKINIŲ MENINĖS KŪRYBOS DARBŲ KONKURSO  

„DAIKTAI PASAKOJA ISTORIJAS“ 

SĄLYGOS (PAPILDYMAS) 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1.Nacionalinio mokinių meninės kūrybos darbų konkurso sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato tikslus, 

reikalavimus konkurso dalyviams, organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 

1.2.Konkurso organizatorius - Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

2.1. Materializuoti prisiminimus, šeimos, giminės, savo asmeninę istoriją. 

2.2. Atrasti, pastebėti sau įdomius, vertingus daiktus, primenančius artimuosius, sutiktus žmones, svarbius 

gyvenimo įvykius. 

2.3. Pasirinkta menine išraiška atvaizduoti norimą daiktą ir parašyti daikto istoriją - kelis sakinius apie jį. 

  

III. DALYVIAI 

 

3.1. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos dailės mokykų ir menų gimnazijų, menų mokyklų (dailės skyrių) 

     mokiniai.  

3.2. Konkurso darbai vertinami trijose amžiaus grupėse:  

I amžiaus grupė – 7–10 metų;  

II amžiaus grupė – 11–14 metų;  

III amžiaus grupė – 15–18 metų. 

 

IV. ORGANIZAVIMO EIGA  

 

4.1. Konkursas vyksta 2021 m. lapkričio mėn. 24 d. – 2022 m. balandžio mėn. 30 d.  

4.2. Konkursas organizuojamas šiais etapais:  

4.2.1. Iki 2022 m. kovo 01 d. konkurso dalyviai siunčia savo darbų nufotografuotus atvaizdus el. paštu:   

projektai@kamdaile.lt. Iš kiekvienos mokyklos siunčiami ne daugiau kaip 5 darbai kiekvienoje 

amžiaus grupėje. 

4.2.2. Iki 2022 m. kovo 10 d. Kauno A. Martinaičio dailės mokyklos sudaryta vertinimo komisija išrenka 

laimėtojus. Kiekvienoje amžiaus grupėje atrenkama po 20 geriausių darbų. 

4.2.3. 2022 m. kovo 15 d. konkurso laimėtojai skelbiami internetinėje svetainėse www.kamdaile.lt.  

4.2.4. Iki 2022 m. kovo 28 d. laimėtojų darbai siunčiami į Kauno A. Martinaičio dailės mokyklą adresu: Šv. 

Gertrūdos g. 33, Kaunas.  

4.2.5. 2022 m. balandžio mėn. geriausių darbų paroda eksponuojama Kauno A. Martinaičio dailės 

mokykloje. 

mailto:projektai@kamdaile.lt
http://www.kamdaile.lt/


4.3. Konkursą koordinuoja: metodininkė Vilija Bulanavičienė, Kauno A. Martinaičio dailės mokykla, mob. 

8 612 32200, el. paštas vilija@kamdaile.lt 

 

V. DARBŲ REIKALAVIMAI  

 

5.1. Kūrinyje turi dominuoti piešinys. Tekstas (daikto istorija) rašomas ranka šalia vaizdo arba 

integruojamas į darbą. 

5.2. Konkursiniai darbai atliekami grafinės raiškos priemonėmis ar mišria technika, galima naudoti akvarelę, 

guašą ir pan.  

5.3.  Nepriimami kompiuteriu sukurti, angliniais pieštukais bei kitomis tepliomis priemonėmis atlikti darbai.  

5.4. Vertinami tik individualūs mokinių darbai, anksčiau nedalyvavę konkursuose.  

5.5. Darbų matmenys 297 x 420 mm (A3 formatas).  

5.6. Kartu su kūrybiniu darbu, siunčiama užpildyta registracijos forma, kurioje nurodoma: autoriaus vardas, 

pavardė, amžius, darbo pavadinimas, atlikimo technika, atstovaujama ugdymo įstaiga, darbo sukūrimo 

metai, mokytojo (darbo vadovo) vardas, pavardė, el. p. adresas, tel. nr. (Priedas Nr.1). 

 

 

VI. DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

6.1. Darbus vertins Kauno A. Martinaičio dailės mokyklos sudaryta vertinimo komisija. 

6.2. Vertinimo kriterijai: atsakymas į temą, darbo originalumas, kūrybinio darbo atlikimo kokybė ir estetinis 

vaizdas. 

6.3. Darbai vertinami atsižvelgiant į tris amžiaus kategorijas. Iš kiekvienos amžiaus grupės, susumavus 

vertinimo komisijos rezultatus, išrenkami 1-III vietų laimėtojai, kurie apdovanojami prizais ir laureatų 

diplomais. 

6.4. Vertinimo komisija pasilieka teisę I, II, III vietos laimėtojais skelbti daugiau negu 1 asmenį bei skirti 

papildomus apdovanojimus.  

6.5. Visi konkurso dalyviai ir mokytojai, kurių darbai bus atrinkti į konkursinę parodą apdovanojami padėkos 

raštais. 

 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

6.1. Pateikdamas darbą konkursui autorius tampa konkurso dalyviu bei sutinka, kad  konkursui pateiktų darbų 

nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be apribojimų naudojami konkurso sklaidos tikslais. 

6.2. Konkursui pateikti darbai negali būti nukopijuoti – už autoriaus teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės 

aktus atsako darbus atsiuntę konkurso dalyviai.  

6.3. Konkursui atsiųsti (pateikti) darbai autoriams negrąžinami. 

6.4. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis konkurso sąlygomis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Priedas Nr. 1  

 

Registracijos pavyzdys  

 

 

Autoriaus vardas, pavardė, amžius  

Darbo pavadinimas  

Atlikimo technika  

Atstovaujama ugdymo įstaiga  

Darbo sukūrimo metai  

Mokytojo (darbo vadovo) vardas, pavardė, el. p. 

adresas, tel. nr. 

 

 

 

 

 

 

 

 


