
 

 

MOKINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO 

„Vilnius 2073“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Mokinių piešinių konkurso „Vilnius 2073“ (toliau – konkursas) nuostatai apibrėžia konkurso 

organizatorius, tikslą, uždavinius, dalyvius, sąlygas, konkurso laimėtojų nustatymo ir dalyvių 

apdovanojimo tvarką. 

2. Konkurso organizatorius – Lietuvos nacionalinis muziejus. Organizacinis partneris – Nacionalinė 

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla. Konkurso partneriai – Šiuolaikinių didaktikų 

centras, Lietuvos progimnazijų asociacija. Konkursas finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos. 

3. Konkurso koordinatoriaus kontaktai: el. paštas vilnius2073@lnm.lt. 

 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Konkursas skirtas Vilniaus 700 metų jubiliejui ir yra vienas iš šiai progai skirtų renginių. Taip 

pat tai yra viena iš Lietuvos nacionalinio muziejaus 2023 m. pristatomo ir Vilniaus miesto 

savivaldybės bei Lietuvos kultūros tarybos finansuojamo projekto „Paviljonas: Vilnius prieš 200 

metų“ iniciatyvų. 

5. Konkurso tikslas – įtraukti mokinius į kūrybinį procesą, kurio metu kviečiame ne tik 

paminėti istorinę Lietuvos sostinės sukaktį, bet ir vizionieriškai pažvelgti į Vilniaus ateitį – 

kaip miestas galėtų atrodyti po 50-ies metų, švęsdamas savo 750 metų jubiliejų. Siekiame 

mokinių žvilgsnį kreipti ne tik į praeitį, bet kurti ir futuristine tematika, ir taip įkvėpti tapti 

teigiamų pokyčių dalyviais ateityje. 

6. Uždaviniai: 

6.1. skatinti patriotiškumą kartu švenčiant svarbias istorines sukaktis; 

6.2. puoselėti vaikų meninę saviraišką ir kūrybiškumą. 

 

III. DALYVIAI 
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7. Konkurse gali dalyvauti 1–12 klasių mokiniai. 

 

IV. KONKURSO SĄLYGOS 

 

8. Konkursui pateikiami individualūs darbai. Vienas dalyvis gali būti tik vieno kūrinio autorius. 

9. Konkursui pateikiami kūriniai gali būti atlikti įvairiomis priemonėmis: guašu, akvarele, aliejiniais 

dažais, spalvotais pieštukais, kreidelėmis, kompiuterine piešimo, grafinio dizaino, nuotraukų 

redagavimo ar kita iliustracijų kūrimo programine įranga. 

10. Kūrinio lapo formatas – A3. 

11. Kūriniai turi būti pateikiami geros kokybės, JPG, PNG formatais, 300 dpi rezoliucija. Spalvoti 

darbai skenuojami spalvotai. 

12. Dalyviai, naudojantys internete randamus vaizdus, turi atkreipti dėmesį į atskiriems vaizdams 

galiojantį Autorių teisių įstatymą ir naudojimo licencijas, taikomas skaitmeniniams objektams. Už 

galimus autorinių teisių pažeidimus konkurso organizatoriai neatsako. 

13. Pateikiant piešinį užpildoma atskira dalyvio anketa (žr. priedą). Anketą būtina užpildyti 

didžiosiomis raidėmis ir išsiųsti el. paštu kartu su piešiniu. 

14. Kiekvienas dalyvis siunčia savo piešinį organizatoriui el. p. vilnius2073@lnm.lt. 

 

V. VERTINIMO KRITERIJAI 

 

15. Konkursui pateikti darbai vertinami 1–4, 5–8, 9–12 klasių amžiaus grupėse.  

16. Organizatorius sudaro vertinimo komisiją iš penkių narių. 

17. Konkurso vertinimo komisija atsižvelgia į: 

17.1. piešinio atitikimą temai; 

17.2. kūrybiškumą; 

17.3. kompozicijos originalumą; 

17.4. estetiškumą. 

18. Kiekvienoje amžiaus grupėje bus išrinkta po 10 nugalėtojų. 

19. Konkurso sąlygų neatitinkantys darbai nebus vertinami.  

 

VI. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

20. Darbai iki 2022 m. rugsėjo 30 d. siunčiami el. paštu vilnius2073@lnm.lt. 

21. Vertinimo komisija 2022 m. spalio 20 d. skelbia konkurso rezultatus interneto svetainėje 

www.lnm.lt ir informuoja konkurso nugalėtojus asmeniškai el. paštu.  
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22. Konkurso nugalėtojų piešiniai bus rodomi organizatoriaus tinklalapyje www.lnm.lt. 

 

VII. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

23. Konkurso nugalėtojai bus apdovanojami atminimo dovanomis, o pedagogams, kurių mokiniai 

taps nugalėtojais, bus įteikti padėkos raštai. 

 

VIII. KITOS SĄLYGOS 

 

24. Konkurso dalyviai sutinka, kad jų darbai ir asmeniniai duomenys (vardas, pavardė, klasė, 

mokykla, mokytojo vardas, pavardė) būtų konkurso organizatoriaus naudojami viešojoje erdvėje 

(muziejaus tinklalapyje, socialinių tinklų paskyrose ir pan.) ir visuomenės informavimo priemonėse, 

publikuojant konkursui pateiktus kūrinius įvairiomis jų atgaminimo formomis (skaitmeninis 

vaizdas, atvirukas, spauda ir t. t.), be atskiro kūrinio autoriaus sutikimo. Šios autorinės teisės 

perduodamos konkurso organizatoriui neatlygintinai. 

25. Kiti konkurso dalyvių perduoti konkurso organizatoriui asmens duomenys, tokie kaip 

elektroninio pašto adresas, telefonas, kita kontaktinė informacija, nebus viešinami, o naudojami 

tam, kad būtų galima susisiekti su konkurso dalyviais, juos informuojant apie konkursą (eigą, 

rezultatus ir pan.). 

26. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu 

konkurse. 

27. Konkurso dalyviai sutinka, kad fotonuotraukos ar vaizdo medžiaga su asmeniniu atvaizdu iš su 

konkursu susijusių renginių būtų publikuojamos viešai ir naudojamos rinkodaros tikslams. 

28. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso taisykles ir apie tai informuoti 

muziejaus interneto svetainėje (www.lnm.lt). 
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