RESPUBLIKINIO MOKINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO
„TĖVYNĖS LABUI“ NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių piešinių konkurso „Tėvynės labui“ nuostatai reglamentuoja:
1.1. mokinių piešinių konkurso „Tėvynės labui“ (toliau – Konkursas) organizavimo tvarką;
1.2. reikalavimus teikiamus piešiniams (toliau – darbai);
1.3. apdovanojimų tvarką.
2. Konkursas organizuojamas siekiant paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį ir
Lietuvos kariuomenės 100-metį.
3. Konkursą organizuoja Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų
moterų sąjunga (toliau – organizatoriai).
4. Konkurso organizaciniai partneriai: Lietuvos kariuomenė ir Elektrėnų sav. Vievio meno
mokykla.
5. Konkurse kviečiami dalyvauti bendrojo lavinimo, neformaliojo ugdymo mokyklų, įstaigų
(toliau - mokyklų) mokiniai.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
6. Konkurso tikslai:
6.1. ugdyti meilę, pagarbą Tėvynei, jos gynėjams ir gebėjimą tai išreikšti naudojant dailės
kalbą;
6.2. skatinti mokinius domėtis Lietuvos istorija, ugdyti pilietiškumą, patriotiškumą.
7. Konkurso uždaviniai:
7.1. išsamiau supažindinti su Lietuvos istorija, suteikti mokiniams žinių apie Lietuvos
kariuomenę;
7.2. skatinti bendrauti su kariais ir jų šeimos nariais;
7.2. kurti piešinius naudojant istorinę, muziejinę bei bendraujant su kariais gautą medžiagą;
7.3. skatinti tarp dalykinę integraciją, mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą kuriant
piešinius;
7.4. propaguoti kario profesiją, pilietines, patriotines idėjas mokinių kūryboje.
III. KONKURSO SĄLYGOS
8. Darbų tematika – Lietuvos kariuomenė.
9. Temos variantai:
9.1. „Aš - karys“;
9.2. „Šiuolaikinė Lietuvos kariuomenės ginkluotė, technika“;
9.3. „Lietuvos karinės oro pajėgos“;
9.4. „Lietuvos karinis laivynas“;
9.5. „Lietuvos sausumos pajėgos“;
9.6. „Specialiųjų operacijų pajėgos“;
9.7. „Lietuvos kariuomenė tarptautinėse misijose“;
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9.8. „Šunys Lietuvos kariuomenėje“;
9.9. „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kavalerija“;
9.10. „1918-1919 m. kovos dėl Nepriklausomybės“;
9.11. „Lietuvos kariuomenė 1918-1940 m. laikotarpiu“;
9.12. „Partizaninis karas Lietuvoje“;
9.13. „Žymiausi Lietuvos karvedžiai“ ir kt.
10. Daugiau informacijos:
https://kariuomene.kam.lt/lt/titulinis.html
http://kam.lt/lt/titulinis_1220.html
http://www.muziejai.lt/Muziejus.lt.asp?Db_kodas=2712&meniu=0
http://www.vilnius-tourism.lt/ka-pamatyti/muziejai/karo-technikos-ir-transporto-muziejus
11. Piešinių matmenys: A3 popieriaus formatas.
12. Atlikimo technika neribojama, bet turi būti patvari, pastele atlikti darbai užfiksuoti.
13. Darbą kuria vienas autorius, kolektyviniai darbai nepriimami.
14. Darbus vertina organizatorių sudaryta vertinimo komisija, atsižvelgiant į temos
suvokimą, interpretavimą, idėjos originalumą ir meninę raišką.
15. Vertinimo komisija iš kiekvienos dalyvių grupės atrenka nugalėtojus. Nugalėtojų skaičių
numato Konkurso vertinimo komisija ir organizatoriai. Galimi paskatinamieji prizai.
16. Skiriamos šios konkurso dalyvių grupės:
16.1. I grupė – 5-7 metų;
16.2. II grupė – 8-11 metų;
16.3. III grupė – 12-15 metų;
16.4. IV grupė – 16-19 metų.
17. Kitoje piešinio pusėje būtina priklijuoti prie šių nuostatų pridedamą etiketę (I priedas).
Etiketę pildyti aiškiai parašytomis didžiosiomis raidėmis arba kompiuteriu. Nurodyti:
17.1. piešinio autoriaus vardą, pavardę (vardininko linksniu), gimimo datą ir amžių;
17.2. mokytojo vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą;
17.3. mokyklos pavadinimą, adresą, telefono numerį (su tarpmiestiniu kodu) ir elektroninio
pašto adresą.
18. Prie Konkursui teikiamų darbų pridėti bendrą sąrašą (II priedas), užpildytą aiškiai
parašytomis didžiosiomis raidėmis arba kompiuteriu ir, nepriklausomai nuo dalyvių
skaičiaus, jis turi būti patvirtintas mokyklos direktoriaus arba jo pavaduotojo.
19. Konkurso sąlygų neatitinkantys darbai, netiksliai metrikuoti arba pateikti pasibaigus
terminui yra nevertinami.
20. Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus.
21. Darbai autoriams negrąžinami.
22. Pateikdami piešinius Konkursui dalyviai suteikia Konkurso organizatoriams teisę
neatlygintinai viešai skelbti, kopijuoti, išleisti, platinti ir savo nuožiūra naudoti Konkursui pateiktus
darbus, taip pat savo nuožiūra naudoti nuotraukas padarytas renginiuose susijusiuose su šiuo
konkursu.
23. Darbo atsiuntimas reiškia sutikimą su visomis Konkurso sąlygomis.
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
24. Konkursas organizuojamas dviem etapais:
24.1. pirmasis Konkurso etapas – medžiagos rinkimas, kūryba ir geriausių darbų atranka
mokyklose bei pristatymas organizatoriams iki 2017 m. birželio 20 d.;
24.2. antrasis Konkurso etapas – organizatorių numatyta tvarka piešinių vertinimas,
parodos eksponavimas ir baigiamojo renginio metu nugalėtojų apdovanojimas. Piešiniai,
informacija
apie
konkursą
bus
talpinama
Birutietės
FB
paskyroje
https://www.facebook.com/birutietes/. Vyks balsavimas, siekiant išrinkti žiūrovams labiausiai
patikusius piešinius.
25. Paskutinė darbų išsiuntimo data yra 2017 m. birželio 20 d. Darbus siųsti adresu:
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Piešinių konkursui „Tėvynės labui“
Indrei Kuizinienei
(Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos vykdomasis komitetas)
Vingrių g. 6A,
LT-01141 VILNIUS
26. Organizatoriai informuos Konkurso dalyvius ir nugalėtojus apie Konkurso rezultatus ir
baigiamąjį renginį nurodytais elektroninio pašto adresais.
V. KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
27. Konkurso antro etapo nugalėtojų darbai bus naudojami leidžiant 2018 m. kalendorių,
skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui ir Lietuvos kariuomenės 100-mečiui.
28. Konkurso antrojo etapo nugalėtojus ir paskatinamųjų prizų laimėtojus bei jų mokytojus
pagal galimybes apdovanos Kariuomenės vadas, organizatoriai, rėmėjai.
29. Iškilmingas konkurso nugalėtojų apdovanojimas ir parodos pristatymas planuojamas
2017 m. gruodžio 1 d., kuris bus skirtas Lietuvos kariuomenės dienai. Patikslintą informaciją
išsiųsime papildomai.
30. Pasibaigus Konkursui diplomus, padėkas, dovanas ir piešinius galima atsiimti iš anksto
suderinus su organizatoriais.
31. Papildomą informaciją teikia:
Indrė Kuizinienė tel. 8 659 51607, el. paštas birutietesvilnius@gmail.com
Adelė Kasputienė tel. 8 682 45066, el. paštas pavaduotoja.vmm@gmail.com
_________________________
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Konkurso nuostatų
I priedas
2017 M. RESPUBLIKINIO MOKINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO
„TĖVYNĖS LABUI“ ETIKETĖ
Piešinio autoriaus
vardas, pavardė
Gimimo data

Amžius

Piešinio pavadinimas
Mokytojo
vardas, pavardė
Telefono numeris

Elektroninio
pašto adresas

Mokyklos
pavadinimas
Adresas
Telefono numeris
(su tarpmiestiniu kodu)

Elektroninio
pašto adresas

*Etiketę pildyti didžiosiomis raidėmis arba kompiuteriu.
*Etiketę klijuoti piešinio kitoje pusėje.
................................................................................................................................................................................................

Konkurso nuostatų
I priedas
2017 M. RESPUBLIKINIO MOKINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO
„TĖVYNĖS LABUI“ ETIKETĖ
Piešinio autoriaus
vardas, pavardė
Gimimo data

Amžius

Piešinio pavadinimas
Mokytojo
vardas, pavardė
Telefono numeris

Elektroninio
pašto adresas

Mokyklos
pavadinimas
Adresas
Telefono numeris
(su tarpmiestiniu kodu)
*Etiketę pildyti didžiosiomis raidėmis arba kompiuteriu.
*Etiketę klijuoti piešinio kitoje pusėje.

Elektroninio
pašto adresas
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Konkurso nuostatų
II priedas
2017 M. RESPUBLIKINIAM MOKINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSUI
„TĖVYNĖS LABUI“ TEIKIAMŲ DARBŲ AUTORIŲ SĄRAŠAS

___________________________________________
(Mokyklos pavadinimas)

Eil.
Nr.

Piešinio autoriaus vardas, pavardė

Amžius

Mokytojo vardas, pavardė

TVIRTINU

____________________________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
*Sąrašą pildyti didžiosiomis raidėmis arba kompiuteriu.
*Sąrašas būtinas nepriklausomai nuo to, kiek darbų siunčiama.

