
  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    

 

TARPTAUTINIO 5–12 KLASIŲ MOKINIŲ MENINĖS KŪRYBOS 

(LITERATŪRINIŲ MINIATIŪRŲ, DAINŲ, PIEŠINIŲ, SUVENYRŲ) 

KONKURSO „KAUNAS – LAISVĖS MIESTAS“ NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

I.1. Konkurso nuostatos parengtos vadovaujantis „Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų 

renginių nuostatais“, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. 

vasario 26 d. įsakymu Nr. ISAK – 426. 

I.2. Šios nuostatos apibrėžia konkurso tikslus ir uždavinius, organizatorius ir partnerius, 

organizavimo tvarką. 

 Pavasaris Lietuvai – tai laisvės laikas, kupinas lemtingų įvykių ir išgyvenimų, svarbių mums 

ir mūsų valstybei. Visada svarbiausių laisvės įvykių sūkuryje buvo ir yra Kaunas (laikinoji 

sostinė, Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos kūrimas, 1972 – ųjų metų gegužė, Sąjūdžio 

gimimas, Europos kultūros sostinė...). Tradiciškai norime kurti Kovo 11 – osios šventę savo 

gimnazijoje ir pakviesti jungtis miesto, šalies ir užsienio moksleivius. Kviečiame pavartyti 

Kauno istorijos puslapius,  prisiminti praeities bei dabarties sąsajas, iškilias asmenybes. 

Kviečiame mokinius dalintis kūrybinėmis idėjomis ir asmenine patirtimi: įprasminti iškovotą 

ir apgintą laisvę kūrybiniais darbais, susijusiais su Kauno istorija, kultūra. 

 

II. KONKURSO ORGANIZATORIAI 

II.1. Konkurso „KAUNAS – LAISVĖS MIESTAS“ organizatoriai –  Kauno Kovo 11 – osios 

gimnazija. 

II.2. Renginio globėjas – seimo narys K.Starkevičius. 

II.3. Renginio rėmėjai ir partneriai – Kauno švietimo inovacijų centras,Vytauto Didžiojo karo 

muziejus, Birutiečių draugijos Kauno skyrius, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių 

sąjungos Kauno apskrities skyrius, Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, Lietuvos 

dailininkų sąjungos Kauno skyrius. 

 



  

 
 
 
 
 
 

III. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas – atskleisti mokinių gebėjimus išreikšti laisvės idėją per meninę kūrybą. 

   Uždaviniai: 

III.1. Minint Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo metines ugdyti vaikų ir jaunimo pilietinį 

aktyvumą, tautinę savimonę, pagarbą gimtajai kalbai ir literatūrai. 

III.2. Ieškoti ir atpažinti laisvės ženklus Kauno mieste. 

III.3.Kūrybiškai perteikti istorinę ir asmeninę patirtį. 

III.4. Lavinti jaunosios kartos kūrybiškumą, sudaryti sąlygas moksleiviams iš įvairių regionų 

ir šalių pristatyti savo kūrybą platesniam klausytojų ratui. 

 

IV. DALYVIAI 

 

IV.1. Lietuvos bendrojo ugdymo ir užsienio mokyklų, bendruomenių, neformaliojo ugdymo 

įstaigų 5–12 klasių mokiniai. 

IV.2. Konkurso dalyviai skirstomi į dvi grupes: 

                  I grupė: 5–8 klasių mokiniai; 

                  II grupė: 9–12 (I–IV gimnazijos) klasių mokiniai. 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 

V. LITERATŪRINIŲ MINIATIŪRŲ TURINIO IR PATEIKIMO REIKALAVIMAI 

 

V.1. Dalyvio anketa ir originalūs kūriniai priimami iki 2022 m. vasario 28 dienos elektroniniu 

paštu:  kaunaslaisve.miniatiuros@gmail.com 

V.2. Darbas turi atitikti konkurso temą: apmąstę pasirinktą istorinį ar kultūrinį įvykį, susijusį 

su laisvės tema Kaune, sukurkite miniatiūrą. 

V.3. Darbas turi būti parašytas lietuvių kalba. 

V.4. Miniatūra turi atitikti žanro ir nuostatų reikalavimus. 

          V.5. Vienas autorius gali pateikti tik vieną kūrybinį darbą. 

 V.6. Konkursui pateikiami darbai Microsoft Office Word (*.doc, *.docx) formatu, spausdinti 

Times New Roman 12 šriftu, taisyklinga kalba. 

 V.7. Konkurso darbai siunčiami su autorių duomenimis (pavarde, vardu, klase, mokyklos 

pavadinimu, mokytojo (konsultanto) vardu ir pavarde, el. paštu, telefonu), pateikiamais 

„Dalyvio anketoje“ (1 priedas). Darbas ir dalyvio anketa privalo būti viename lape. 

 

VI. MINIATIŪRŲ VERTINIMAS 

 

       VI.1. Darbus vertins sudaryta vertinimo komisija (jos sudėtį nustato konkurso organizatoriai). 

       VI.2. Komisija atsižvelgs į temos suvokimą, meniškumą, raiškos originalumą ir kalbos 

taisyklingumą. 

       VI.3. Kiekvienoje klasių grupėje skiriamos trys nugalėtojų vietos. 
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VII. PIEŠINIŲ PATEIKIMO IR TURINIO REIKALAVIMAI 

 

 VII.1. Kūrybiniai darbai turi atitikti konkurso temą ir pasirinktą idėją. Piešinių formatas A4, 

A3, atlikimo technika įvairi: tapyba (guašas, akrilas, akvarelė, pastelė); grafika, piešimo 

priemonės, mišri technika. Konkursui siunčiama piešinio nuotrauka. 

 VII.2. Piešinio nuotrauka turi būti įvardinta: 

Kūrinio pavadinimas. 

Autoriaus vardas, pavardė, amžius, klasė. 

Mokykla, miestas. 

Mokytojo vardas, pavardė 

 VII.3. Konkurso dalyviai (vaiko tėvai ar globėjai / juos parengusieji mokytojai) meninės 

kūrybos nuskenuotus (iki 150 dpi) arba nufotografuotus (fotografijos siunčiamos skaitmeniniu 

JPG formatu, nuotraukos formatas neturi viršyti 5 MB, viena kraštinė minimaliai 2000 

pikselių) darbus ir dalyvio anketą (2 priedas) siunčia iki 2022 m. vasario 28 d. (imtinai) 

elektroniniu paštu:  kaunaslaisve.piesiniai@gmail.com 

    VII.4. Piešinio nuotrauka ir dalyvio anketa privalo būti viename elektroniniame laiške. 

VIII. PIEŠINIŲ VERTINIMAS 

VIII.1. Kūrybinius darbus vertins sudaryta vertinimo komisija (jos sudėtį nustato konkurso 

organizatoriai). 

VIII.2. Vertinimo kriterijai: 

 Temos, idėjos išraiška. 

 Kūrinio originalumas, autentiškumas. 

 Kūrinio meniškumas, stiliaus vientisumas. 

 Pasirinktos technikos išmanymas ir asmeninių gebėjimų raiška. 

VIII.3. Kiekvienoje klasių grupėje skiriamos trys nugalėtojų vietos. 
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IX.   SUVENYRŲ PATEIKIMO IR TURINIO REIKALAVIMAI 

IX.1.  Suvenyrai turi atitikti konkurso temą ir nustatytus matmenis – ilgiausia kraštinė 20cm. 

Gali būti atlikti iš įvairių medžiagų: popieriaus, tekstilės, odos, medžio ir kitų tvarių gamtinių 

medžiagų, naudojant tradicinę ar originalią techniką. Konkursui siunčiamos 2 (skirtingos) 

suvenyro nuotraukos. 

IX.2.  Nuotraukos turi būti įvardintos: 

Suvenyro pavadinimas. 

Autoriaus vardas, pavardė, amžius, klasė. 

Mokykla, miestas. 

Mokytojo vardas, pavardė. 

IX.3. Konkurso dalyviai (vaiko tėvai ar globėjai / juos parengusieji mokytojai) tautodailės 

dirbinių nuotraukas skaitmeniniu JPG formatu (nuotraukos formatas neturi viršyti 5 MB, viena 

kraštinė minimaliai 2000 pikselių) ir dalyvio anketą (3 priedas) siunčia iki 2022 m. vasario 28 

d. (imtinai) elektroniniu paštu:  kaunaslaisve.suvenyrai@gmail.com Suvenyro nuotraukos ir 

dalyvio anketa privalo būti viename elektroniniame laiške. 

X. SUVENYRŲ VERTINIMAS 

X.1. Suvenyrus vertins sudaryta vertinimo komisija (jos sudėtį nustato konkurso 

organizatoriai). 

X.2. Vertinimo kriterijai: 

  Suvenyras turi atitikti konkurso temą.  

  Estetinis vaizdas, kokybė. 

  Originalumas, kūrybingumas, idėjos aktualumas. 

  Tradicijų tęstinumas, atspindintis technologijų kaitą. 

X.3. Kiekvienoje klasių grupėje skiriamos trys nugalėtojų vietos.  

mailto:kaunaslaisve.suvenyrai@gmail.com


  

 
 
 
 
 
 

XI. DAINŲ PATEIKIMO IR TURINIO REIKALAVIMAI 

XI. 1. Konkursui teikiamos savos kūrybos arba pagal kitų autorių ar liaudies dainų aranžuotes 

sukurtos dainos. (Dainos atlikimo trukmė iki 3 min.) 

XI. 2. Dainos gali būti atliekamos solisto, vokalinio ansamblio, įvairiais stiliais, su 

akompanimentu ar be jo. 

XI.3. Pageidautina, kad vaizdo įrašas būtų 16x9 vaizdo formatu, 1920x1080 raiška. 

XI.4. Pasirodymus siųsti per Google Drive, OneDrive ar pan., siekiant išlaikyti geriausią galimą 

vaizdo įrašo kokybę. 

XI.5. Visos konkursinės dainos turi būti pristatytos video arba MP3 formatu. Pasirodymai 

filmuojami tik horizontaliai, visu ūgiu, be pašalinių garso ir vaizdo trukdžių (nufilmuota 

telefonu, kamera ar pan.) pridedant dainos žodžius su autorių duomenimis ir siunčiamos el. 

paštu: kaunaslaisve.dainos@gmail.com  iki 2022 m. vasario 28 dienos. Dainos atlikimas ir 

dalyvio anketa privalo būti viename elektroniniame laiške. “Dalyvio anketoje” (4 priedas). 

 

XII. DAINŲ VERTINIMAS 

XII.1. Dainos atlikimą, žodžius ir muziką vertins sudaryta vertinimo komisija (jos sudėtį nustatys 

konkurso organizatoriai). 

XII.2. Komisija atsižvelgs į dainos meninį atlikimą, vokalinius duomenis, ansambliškumą, 

interpretaciją ir kūrybiškumą, vokalinę ir sceninę kultūrą. 

XII.3. Kiekvienoje klasių grupėje skiriamos trys nugalėtojų vietos. 
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APDOVANOJIMAI 

 

     Baigiamasis konkurso renginys, į kurį bus kviečiami laureatai ir prizininkai, vyks 2022 m. 

kovo  mėnesį nuotoliniu būdu. Konkurso rezultatai bus skelbiami gimnazijos elektroniniame 

puslapyje. 

  Laureatai ir prizininkai bei jų mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais ir prizais. 

Mokytojams (konsultantams), rengusiems mokinius, Kauno švietimo inovacijų centras 

paruoš pažymas. 

  Atsiųsdami darbus sutinkate, kad laureatų ir prizininkų, jų mokytojų (konsultantų) 

pavardės, kūrybiniai darbai ar jų fragmentai būtų skelbiami Kovo 11 – osios gimnazijos 

internetiniame ir facebook puslapyje. 

  Papildomą informaciją teikia koordinatorės: 

lietuvių k. mokytoja metodininkė Jolanta Lastauskienė 

tel. +370 686 64968; 

dailės vyr. mokytoja Audronė Unikauskienė 

tel. +370 618 19519; 

technologijų vyr. mokytoja Vita Dužinienė 

tel. +37068238416; 

muzikos vyr. mokytoja Lina Petraitienė 

tel. +37068238407. 

  



  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                            1 PRIEDAS 

 

KONKURSO „KAUNAS -  LAISVĖS MIESTAS” DALYVIO ANKETA 

MINIATIŪRŲ KONKURSUI 

DALYVIO VARDAS, PAVARDĖ, 

EL.PAŠTO ADRESAS 
 

KLASĖ, AMŽIUS  

MOKYKLA, MIESTAS  

 MINIATIŪROS PAVADINIMAS  

MOKYTOJO (KONSULTANTO) 

VARDAS, PAVARDĖ, TELEFONAS, 

ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS 

 

 

  



  

 
 
 
 
 
 

2 PRIEDAS 

 

KONKURSO „KAUNAS – LAISVĖS MIESTAS” DALYVIO ANKETA  

PIEŠINIŲ KONKURSUI 

 DALYVIO VARDAS, PAVARDĖ, 

EL.PAŠTO ADRESAS 
 

KLASĖ, AMŽIUS  

MOKYKLA, MIESTAS  

PIEŠINIO PAVADINIMAS  

TECHNIKA  

MOKYTOJO (KONSULTANTO) 

VARDAS, PAVARDĖ, TELEFONAS, 

ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS 

 

 

  



  

 
 
 
 
 
 

3 PRIEDAS 

 

KONKURSO ,,KAUNAS – LAISVĖS MIESTAS” DALYVIO ANKETA  

SUVENYRŲ KONKURSUI 

 DALYVIO VARDAS, PAVARDĖ, 

EL.PAŠTO ADRESAS 
 

KLASĖ, AMŽIUS  

MOKYKLA, MIESTAS  

SUVENYRO PAVADINIMAS  

TECHNIKA  

MOKYTOJO (KONSULTANTO) 

VARDAS, PAVARDĖ, TELEFONAS, 

ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS 

 

       

 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 

4 PRIEDAS 

 

KONKURSO „ KAUNAS – LAISVĖS MIESTAS” DALYVIO ANKETA  

DAINŲ KONKURSUI 

 DALYVIO (SOLISTO, DUETO...) 

VARDAS, PAVARDĖ, EL. PAŠTO 

ADRESAS 

 

KOLEKTYVO PAVADINIMAS, 

DALYVIŲ SKAIČIUS 
 

KLASĖ, AMŽIUS  

MOKYKLA, MIESTAS  

TRUMPAS SOLISTO, DUETO, 

KOLEKTYVO PRISTATYMAS 
 

SCENINIO ĮVAIZDŽIO 

APRAŠYMAS ARBA 

FOTOGRAFIJA 

 

MOKYTOJO (KONSULTANTO) 

VARDAS, PAVARDĖ, TELEFONAS, 

ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS 

 

       

 


