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VAŠINGTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSO 

„PIEŠIAME LIETUVIŠKĄ PASAKĄ“ 
NUOSTATAI 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1. Vašingtono lietuvių bendruomenės vaikų piešinių konkurso „Piešiame lietuvišką pasaką“ 

(toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso rengėją, tikslą, 
dalyvius, organizavimo, reikalavimų konkurso darbams, vertinimo ir geriausių kūrybinių darbų 
autorių apdovanojimo tvarką.  

2. Konkursas skirtas lietuvių tautos patriarcho, žymaus tautosakininko – Jono Basanavičiaus 
(1851-1927) 166-osioms gimimo metinėms paminėti.  
 

II. KONKURSO RENGĖJAS IR PARTNERIAI 
 

3. Konkursą organizuoja Lietuvių mokykla Vašingtone – Lithuanian School of Washington (P.O. 
Box 992 Vienna, VA 22180). 

4. Konkurso partneris – Klaipėdos valstybinė kolegija (Jaunystės g. 1, LT-91274, Klaipėda 
(Lietuva). 

 
III. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
5. Konkurso tikslas – kūrybiškai interpretuojant ir iliustruojant Jono Basanavičiaus užrašytą 

lietuvių tradicinę pasaką „Apie a[u]ksą tiltą“ skatinti jaunosios kartos, pedagogų, vietos 
bendruomenės domėjimąsi lietuvių etnine kultūra, tautosaka, literatūra, kalba. 

6. Konkurso uždaviniai: 
6.1. Skatinti Konkurso dalyvius domėtis lietuvių pasakojamąja tautosaka, jos puoselėjimu; 
6.2. Ugdyti jaunosios kartos kritinio mąstymo, kūrybiškumo ir kitus su skaitymu lietuvių 

kalba bei vaizduote susijusius gebėjimus;   
6.3. Lavinti vaikų meninius įgūdžius;  
6.4. Praplėsti žinias apie Jono Basanavičiaus surinktos tautosakos bibliotekos lobyną. 

 
 

 



IV. KONKURSO DALYVIAI 
 

7. Piešinių konkurse “Piešiame lietuvišką pasaką” kviečiami dalyvauti visi norintys piešti Lietuvių 
mokyklos Vašingtone (Lithuanian School of Washington) ir Vašingtono lietuvių bendruomenės 
vaikai.  

8. Skiriamos trys konkurso dalyvių amžiaus grupės: 
8.1. 3–6 metų vaikai; 
8.2. 7–10 metų vaikai; 
8.3. 11–14 metų vaikai.  

 
V. KONKURSINIAI DARBAI IR JŲ PATEIKIMO SĄLYGOS 

 
9. Konkursinių darbų (piešinių) tematika – J. Basanavičiaus užrašytos lietuvių tradicinės 

pasakos „Apie  a[u]ksą tiltą“ iliustracija. Šios pasakos tekstą rasite internetinėje nuorodoje: 
http://www.knygadvaris.lt/?id=43&par=42&lang=lt&Gid=138 arba  
http://www.knygadvaris.lt/ (toliau pasirinkti I Knyga, pasakos nr. 28, p. 108). 

10. Konkursiniai darbai (piešiniai) pateikiami ant A3 formato lapo (420x297 mm). Pateikiamų 
piešinių atlikimo technika – įvairios piešimo technikos (pvz., pastelė, spalvoti pieštukai, 
akvarelė, kreidelės ir pan.). Siekdami piešinių vertinimo aiškumo, siūlome tik piešti, 
nenaudoti kitų vaizduojamojo meno technikų (pvz., aplikacijos, lipdymo ir t.t.). 

11. Kartu su kūrybiniu darbu turi būti pateikiama dalyvio registracijos anketa (žr. nuostatų priedą 
Nr. 1), kuri pildoma kompiuteriu nurodant:  

11.1. Piešinio autoriaus vardą, pavardę (forma – vardininko linksnis), amžių; 
11.2. Ugdymo įstaigos pavadinimą, miestą (jei konkurso dalyvis iš vietos bendruomenės 

lanko kitą, o ne Lietuvių mokyklą Vašingtone (Lithuanian School of Washington). 
Mokytojo, tėvų ar globėjų vardą, pavardę, el. paštą ir/arba telefono numerį. 

12. Piešinius nuskenuokite ar nufotografuokite ir skaitmeniniu formatu patalpinkite registracijos 
anketoje bei viską atsiųskite el. paštu: dainuojantiboruzele@gmail.com. Apie sėkmingai 
gautą darbą dalyviui išsiunčiamas atsakymas-patvirtinimas. 

13. Piešinių originalus (kartu su kitoje darbo pusėje priklijuota dalyvio registracijos anketa) 
pristatykite adresu: Lietuvių mokykla Vašingtone – Lithuanian School of Washington.  
(P.O. Box 992 Vienna, VA 22180). 

       Tel. Nr.: 202-679-2800. Ant voko užrašyti: Konkursui „Piešiame lietuvišką pasaką“.  
14. Tiek piešinių nuotraukas, tiek originalus prašome pristatyti organizatoriams iki 2017 m. 

spalio 28 d. (imtinai).  
15. Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus. 
16. Konkursui darbą kuria vienas autorius, kolektyviniai darbai nepriimami. Kiekvienas dalyvis 

gali pateikti ne daugiau kaip vieną darbą.  
17. Visi pateikti kūrybiniai darbai turi būti originalūs, t. y. sukurti pačių Konkurso dalyvių. 
18. Pateikdami piešinius Konkursui dalyviai suteikia organizatoriams teisę Konkursui atsiųstus 

darbus neatlygintinai naudoti savo nuožiūra informaciniais ar edukaciniais tikslais (atgaminti, 
išleisti, viešai skelbti, vertinti konkursui pateiktus kūrybinius darbus JAV ir užsienyje).  

19. Darbo atsiuntimas reiškia sutikimą su visomis Konkurso sąlygomis. 
 

VI. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

20. Konkursas organizuojamas dviem etapais:  
20.1. Pirmasis Konkurso etapas – pasakos skaitymas, turinio nagrinėjimas, aiškinimas, 

interpretavimas ir iliustravimas bei pristatymas organizatoriams (nuo 2017 m. spalio 14 
d. iki spalio 28 d. (imtinai);  

20.2. Antrasis Konkurso etapas – organizatorių numatyta tvarka piešinių vertinimas, parodos 
eksponavimas ir baigiamojo renginio metu nugalėtojų apdovanojimas (nuo 2017 m. 
lapkričio 3 iki lapkričio 12 d.). 



 
VII. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS  

 
21. Konkurso kūrybinius darbus vertins: 

21.1. Lietuvių mokyklos Vašingtone direktorės sudaryta vertinimo komisija (Marija 
Dainienė, mokytojų tarybos pirmininkė, Renata Loumen, pirmosios klasės mokytoja, Skaistė 
Rojutė-Leclair, Vašingtono lietuvių bendruomenės pirmininkė,	 dr. Andželika Bylaitė-
Žakaitienė,  Rima Ežerskienė ir Jonas Kavaliauskas – Klaipėdos valstybinės kolegijos 
dėstytojai). 
21.2. Viešasis vertinimas.  

22. Konkurso kūrybinių darbų vertinimas vyks keliais etapais: 
22.1. Kiekvienas komisijos narys skirs 1-3 balus (kai 3 balai prilyginami I vietai, 2 balai – II 

vietai, 1 balas – III vietai) trims labiausiai patikusiems darbams. Iš kiekvienos amžiaus 
grupės bus atrenkami I – III vietų nugalėtojai.  

22.2. Viešasis vertinimas vyks 2017 m. lapkričio 4 d. Lietuvių mokyklos Vašingtone 
„Facebook“ paskyroje. Daugiausia balsų „Like“ surinkę darbai bus prilyginami 
geriausiems darbams viešajame vertinime. Šių darbų autoriams (po vieną iš kiekvienos 
amžiaus grupės) bus skirti papildomi prizai. 

23. Pagrindiniai vertinimo kriterijai:  
23.1. Etninių motyvų ir simbolių kūrybiškas panaudojimas; 
23.2. Darbo idėjos ir atlikimo originalumas; 
23.3. Meninis pateikimas, estetiškumas; 
23.4. Atlikimo technikos sudėtingumas.  

24. Kūrybiniai darbai, neatitinkantys konkurso reikalavimų, plagijuoti arba pristatyti pasibaigus 
terminui, nebus vertinami. 
 

VIII. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 
 

25. Konkurso nugalėtojai: 
25.1. 3–8 metų vaikų grupėje skiriami I, II ir III vietos nugalėtojai, išrinkti vertinimo 

komisijos, ir vienas dalyvis, kurio darbas išrinktas geriausiu viešuoju vertinimu. 
25.2. 7–10 metų vaikų grupėje skiriami I, II ir III vietos nugalėtojai, išrinkti vertinimo 

komisijos, ir vienas dalyvis, kurio darbas išrinktas geriausiu viešuoju vertinimu. 
25.3. 11–14 metų vaikų grupėje skiriami I, II ir III vietos nugalėtojai išrinkti vertinimo 

komisijos, ir vienas dalyvis, kurio darbas išrinktas geriausiu viešuoju vertinimu. 
26. Konkurso nugalėtojų apdovanojimas vyks 2017 m. lapkričio 12 d. 14-17 val. Lietuvių 

mokyklos Vašingtone ir Klaipėdos valstybinės kolegijos kartu surengtoje vietos 
bendruomenės šventėje – rudens vakarojime pagal lietuvių liaudies tradicijas. Šventė vyks 
Lietuvių mokyklos Vašingtone nuomuojamose patalpose (adresas: 543 Beulah Rd. NE, 
Vienna, VA 22180). Šios šventės metu bus eksponuojama iš Konkurso nugalėtojų ir 
Konkurso dalyvių piešinių surengta paroda. Į Konkurso nugalėtojų apdovanojimus dalyviai 
bus pakviesti asmeniškai pateiktais kontaktais. 

27. Visi Konkurso dalyviai apdovanojami padėkos raštais, nugalėtojai – organizatorių,  rėmėjų ir 
partnerių įsteigtais prizais. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę skirti papildomas 
nominacijas ir prizus. 

 
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
28. Informacija apie Konkursą skelbiama Lietuvių mokyklos Vašingtone interneto svetainėje 

www.lithuanianschool.org, įstaigos „Facebook“ paskyroje. 
29. Išsamesnė informacija teikiama tel. nr. 703 967 4258, el. p.: dainuojantiboruzele@gmail.com 

kreiptis į Lietuvių mokyklos Vašingtone muzikos mokytoją Viktoriją Zaborienę. 
______________________________ 



Vašingtono lietuvių bendruomenės 
vaikų piešinių konkurso  
„Piešiame lietuvišką pasaką“ 
 nuostatų priedas Nr. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VAŠINGTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSO 

„PIEŠIAME LIETUVIŠKĄ PASAKĄ“ 
 
 

DALYVIO REGISTRACIJOS KORTELĖ 
Iki 2017 m. spalio 28 d.  

 
 

Dalyvio vardas, pavardė   

Amžius  

Miestas  

Tikslus ugdymo įstaigos  
pavadinimas   

Piešinio pavadinimas   

Naudota piešimo technika  

Mokytojo, tėvų ar globėjų vardas, 
pavardė  

Mokytojo, tėvų ar globėjų   
telefono nr., el. pašto adresas  

 
Reikalavimai: 

• Prašome užpildyti visus registracijos kortelės laukelius. 
• Maloniai primename, kad siųsdami registracijos kortelę, prikabinkite piešinio nuotrauką. Ją siųskite el. 

paštu: dainuojantiboruzele@gmail.com 
• Nepamirškite užpildytą registracijos kortelę priklijuoti dar ir prie piešinio originalo prieš jį įteikiant 

organizatoriams. 


