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TARPTAUTINIO DAILĖS DARBŲ KONKURSO 

„JEI AŠ BŪČIAU PAUKŠTIS...“ 

NUOSTATAI 

 

Paukščių gerbimo tradicijos pastebimos visame pasaulyje. Vieni seniausių pasaulyje mitų yra apie pasaulio 

sukūrimą bei jo kūrėjus – paukščius. Pirmykštį, kaip ir dabartinių laikų žmogų, sparnuočiai stebina ir žavi 

ypatinga savo prigimtimi. Jie – žmonių gerovės sargai, laisvos dvasios simbolis. Pažvelkime į padangėje 

skraidančius plunksnuočius ir pasvajokime „Jei aš būčiau paukštis...“ 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Konkurso „Jei aš būčiau paukštis...“ nuostatai nustato Konkurso tikslus, eigą, reikalavimus 

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

1.2. Konkurso organizatorius – Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla.  

 

II. KONKURSO TIKSLAI 

 

2.1.Skatinti mokinių saviraišką, kūrybinius eksperimentus, leisti atsiskleisti fantazijai ir meninei 

individualybei. 

2.2. Atkreipti dėmesį į gamtos ir žmogaus santykį, jų tarpusavio ryšį.  

2.3. Ugdyti gebėjimus meninėmis priemonėmis išreikšti savo mintis, požiūrį. 

 

III. KONKURSO DALYVIAI 

 

3.1. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos ir užsienio dailės mokyklų ir menų mokyklų ir gimnazijų (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. KONKURSO ORGANIZAVIMO EIGA 

 

4.1. Konkursas vyksta 2022 metų gruodžio mėn. 17 d. – 2023 metų balandžio mėn. 01 d.  

4.2. Konkursas organizuojamas šiais etapais:  



4.2.1 Darbų siuntimas. Konkurso dalyviai iki 2023 m. kovo mėn. 01 d. (imtinai) siunčia savo darbų 

skenuotas kopijas el paštu projektai@kamdaile.lt, kurių raiška ne mažesnė kaip 300 dpi, arba nuotraukas 

JPG (JPEG) formatu. Nuotraukų formatas neturi viršyti 5 MB. Prie siunčiamų nuotraukų pridedamas 

lydraštis, kuriame nurodoma: darbo pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, amžius, paruošusio pedagogo 

vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Iš kiekvienos mokyklos 

siunčiami ne daugiau kaip 5 darbai kiekvienoje amžiaus grupėje. 

4.2.2. Nugalėtojų rinkimas. Iki 2023 m. kovo 08 d. organizatorių sudaryta vertinimo komisija išrenka 

laimėtojus. Kiekvienoje amžiaus grupėje atrenkama po 20 geriausių darbų. 

4.2.3. Konkurso laureatų paskelbimas. 2023 m. kovo 10 d. konkurso laimėtojai skelbiami internetinėje 

svetainėse www.kamdaile.lt. 

4.2.4. Iki 2023 m. kovo 20 d. laimėtojų darbai siunčiami į Kauno A. Martinaičio dailės mokyklą adresu: 

Šv. Gertrūdos g. 33, LT-44283 Kaunas, Lietuva 

4.2.5. 2023 m. balandžio mėn. geriausių darbų paroda eksponuojama Kauno A. Martinaičio dailės 

mokykloje. 

 

V. DARBŲ PATEIKIMAS KONKURSUI 

 

5.1 Konkursinius darbai su užpildyta metrika (Priedas Nr. 1) bei bendri dalyvių sąrašai (Priedas Nr. 2)  

siunčiami adresu: projektai@kamdaile.lt 

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

5.3. Darbų technika: laisvai pasirenkama (tapyba, grafika, koliažas, fotografija, kompiuterinė, mišri). 

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

 

 

VI. DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

6.1. Darbus vertins organozatorių 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 bus išrinkta iki  

20 laureatų, kurie apdovanojami prizais ir diplomais. 

6.4. Konkurso dalyviai, kurių darbai bus atrinkti į konkursinę parodą, ir jų mokytojai bus apdovanoti 

padėkos raštais. 

6.5. Vertinimo komisija pasilieka teisę įsteigti papildomus apdovanojimus ir nominacijas. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7.1. Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo atsiųstus darbus, nurodę jų autorystę, naudoti 

konkurso viešinimui, eksponuoti parodose, publikuoti internetinėje erdvėje, socialiniuose tinkluose.  

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

teisės aktus atsako darbus atsiuntę konkurso dalyviai. 

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

7.4. Kontaktinis asmuo: Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Bulanavičienė; tel.: 8 612 32200; 

el.paštas: vilija@kamdaile.lt. 
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Priedas Nr. 1 

Darbo metrikos pavyzdys: 

 

Konkursas „Jei aš būčiau paukštis...“  

  

 

 

Autoriaus vardas, pavardė, amžius 

 

 

Darbo pavadinimas, technika 

 

 

Švietimo įstaigos pavadinimas 

 

 

 

Mokytojo vardas, pavardė,                                                                                                                           

el. pašto adresas, telefonas 

 

Priedas Nr. 2 

Bendrasis dalyvių sąrašas: 

DALYVIŲ SĄRAŠAS 

 

................................................................................................................................................. 

(Įstaigos pavadinimas, adresas) 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

Mokinio vardas, pavardė 

 

Amžius 

 

Pavadinimas, atlikimo 

technika 

 

Mokytojo - vadovo vardas, 

pavardė, 

el. paštas, telefonas 

     

 

     

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 


