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ŠALIES ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ 

           KONKURSO-PARODOS „AŠ – DIZAINERIS“ NUOSTATAI 

                            

„Svarbu iš naujo persvarstyti savo tautinį tapatumą, suvokti, kas mus vienija 

šiuolaikiniame pasaulyje. Reikia semtis stiprybės iš savo istorijos ir kartu būti šiuolaikiška, atvira 

dabarčiai visuomene“. 

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ 

 

I. BENDROJI DALIS     

1. Šalies švietimo įstaigų bendruomenių kūrybinių darbų konkurso-parodos „Aš – dizaineris“ 

(toliau – konkursas-paroda) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, uždavinius, dalyvius, 

organizavimo tvarką, darbų vertinimą ir autorių apdovanojimą.  

2. Konkursas-paroda „Aš – dizaineris“ vyks šeštą kartą. Konkursas yra pilietinio projekto 

„Žaidžiame senovę“ dalis, plėtojantis etnokultūrinį vaikų ugdymą ir neatsiejamas nuo lietuvių 

liaudies tradicijų. 2022 metų tema „Lietuvos didikų apranga“ skirta 700-ojo Vilniaus jubiliejaus 

paminėjimui.   

3. Konkurso nuostatai skelbiami Vilniaus Salininkų lopšelio-darželio internetinėje svetainėje: 

https://www.salininkai.vilnius.lm.lt/ ir svetainėje: https://www.ikimokyklinis.lt/. 

4. Konkursą organizuoja Vilniaus Salininkų lopšelis-darželis. Konkurso iniciatorė – direktorė 

Natalija Peganova. Konkursą koordinuoja direktorės pavaduotoja ugdymui Jurga Lapinskienė, 

ikimokyklinio ugdymo mokytojos Vilma Butkevičienė ir Alina Mikalajūnienė. 

 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Konkurso tikslai – skatinti pilietinį ugdymą sužadinat domėjimąsi Lietuvos didikų apranga bei 

aktyvinti Lietuvos švietimo įstaigų bendruomenės narių bendradarbiavimą ir kūrybiškumą.  

6. Lietuvos didikų aprangos tema galėtų paskatinti vaikus domėtis, kaip seniau rengdavosi ir 

puošdavosi kilmingi žmonės. Skaitant įvairius kūrinius ar vartant iliustracijas įsivaizduoti, kaip galėjo 

atrodyti pasipuošęs karalius Mindaugas su karaliene Morta, kunigaikštis Gediminas, Vilniaus 

https://www.salininkai.vilnius.lm.lt/
https://www.ikimokyklinis.lt/


gatvėmis vaikštantys Žygimantas Augustas ir Barbora Radvilaitė ar Lietuvos dvaruose gyvenantys 

didikai.  Išgirsti ir susipažinti su daugybe senovinių aprangos pavadinimų, pavyzdžiui: sermėga, 

rudinė, frakas, žiponas, kontušas, šleifas, upeliandras, gobtuvas, dolomanas, delija, oponča, 

žiustokoras ir kt. Vieni drabužių pavadinimai bus girdimi klausantis liaudies pasakų, dainų, o kitus 

išgirsime tik domėdamiesi istoriniais šaltiniais. Po to vaikai galės fantazuoti ir kurti savitus karalių, 

kunigaikščių, bajorų, dvarininkų ar jų damų drabužius.   

7. Uždaviniai: 

7.1. pasidomėti Lietuvos didikų titulais; 

7.2. pabūti dizaineriu ir pasirenkant priimtiniausią raiškos būdą sukurti didiko aprangą; 

7.3. kuriant naudotis įvairiomis dailės technikomis ir medžiagomis; 

7.4. skatinti kūrybinę raišką, mąstymą bei estetinį skonį. 

 

                                               III. DALYVIAI 

8. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikai ir jų pedagogai kaip vaikų darbų koordinatoriai. Priimami autoriniai vaikų, bei grupės 

vaikų sukurti darbai. 

 

IV. ORGANIZAVIMO TVARKA 

9. Konkursas vyks nuo 2022 m. vasario 1 d. iki  2022 m. kovo 31 d.     

10. Konkurso dalyvis (švietimo įstaiga) gali pristatyti ne daugiau kaip 3 darbus.  

11. Reikalavimai eksponuojamiems darbams: 

       11.1. vaizduojama Lietuvos didikų apranga; 

       11.2. darbo atlikimo techniką ir priemones dalyviai pasirenka savarankiškai; 

       11.3. formato dydis –  A4 ir/arba A3; 

       11.4. prie kiekvieno eksponato ant atskiro lapo pridėkite konkurso dalyvio kortelę (5x10 cm) 

užpildytą kompiuteriu, kurioje pateikiama informacija apie autoriaus(-ių) vardą ir pavardę, nurodant 

kūrinio pavadinimą, ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimą (priedas Nr. 2).  

12. Dalyvių registracija vyks iki 2022 m. sausio 21 d.  

13. Paraiška (priedas Nr. 1) pateikiama elektroniniu paštu v.butkeviciene.darbui@gmail.com, tel. 

pasiteiravimui (8-5) 235 8355. 

14. Kūrybiniai darbai siunčiami paštu iki 2022 m. vasario 11 d. adresu: Kalviškių g. 1, LT-02206, 

Vilnius. 

15. Konkurso-parodos atidarymas vyks 2022 m. vasario 15 d. Kūrybinių darbų nuotraukos bus 

skelbiamos Salininkų lopšelio-darželio internetinėje svetainėje: https://www.salininkai.vilnius.lm.lt/. 

16. Įstaigos yra atsakingos už tėvų sutikimų surinkimą dėl kūrybinių darbų viešinimo. 

https://www.salininkai.vilnius.lm.lt/


17. Lietuvos didikų aprangos darbai bus eksponuojami nuo 2022 m. vasario 15 d. iki 2022 m. kovo 

31 d. 

18. Parodos-konkurso darbai bus įamžinti šeštoje foto knygoje.  

 

V. DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

19. Darbus vertins Salininkų lopšelio-darželio bendruomenė, vertinimas vyks balsavimo būdu 

įstaigoje. Nugalėtojai bus paskelbti 2022 m. kovo 1 d. 

20. Visos konkurse dalyvaujančios švietimo įstaigos bus informuojamos apie konkurso rezultatus 

elektroniniu paštu.  

21. Vertinimo kriterijai: idėjos originalumas, atliktos technikos išskirtinumas, meninė raiška, 

estetiškumas.  

22. Konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, o konkurso 1-3 vietų laimėtojai – padėkos 

raštais ir foto knyga. 

23. Pateikdami darbus parodai-konkursui dalyviai suteikia organizatoriui teisę atsiųstus darbus 

neatlygintinai naudoti savo nuožiūra informaciniais ar edukaciniais tikslais.  

24. Konkurso rezultatai bus skelbiami Salininkų lopšelio-darželio internetinėje svetainėje: 

https://www.salininkai.vilnius.lm.lt/ bei viešinami Vilnius 700 Facebook paskyroje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.salininkai.vilnius.lm.lt/


Priedas Nr.1 

 

Konkursas „Aš - dizaineris“ 

Tema „Lietuvos didikų apranga“    

 

Įstaigos pavadinimas................................................................................................ 

 

2022 m.  ____________________ 

 

Įstaigos el. paštas,  

adresas, telefono nr.  

Eksponatų 

kiekis 

Kūrinio  

pavadinimas  

Darbo 

autorius(-iai) 

Darbo 

koordinatoriaus(-ių)  

 

 

 

 

 

    

 

 

Įstaigos vadovas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 2  

 

Prašome kortelę užpildyti pagal duotą pavyzdį (šriftas Times New Roman, 14 dydis). 

Užpildytas korteles atsiųskite ant atskirų lapų (jų neklijuokite ant darbų). Jei bus siunčiami 

keli darbai, kitoje darbo pusėje paprastu pieštuku užrašykite autoriaus(-ių) vardą. 

 

 

KŪRINIO PAVADINIMAS 

 

Vardenis Pavardenis, vaiko amžius 

 

Švietimo įstaigos pavadinimas 

 

Pedagogo vardas ir pavardė 

 

                      

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


