
PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės administracijos 
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2023-01-11
įsakymu Nr. VVŠ-2-(10.6)

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ IR KREMENČUKO MIESTO
(UKRAINA) ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO

„LAISVĖS IR TAIKOS SIEKIS: UKRAINA – LIETUVA“
SĄLYGŲ APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Alytaus miesto savivaldybės mokyklų ir Kremenčuko miesto (Ukraina) švietimo
įstaigų  mokinių kūrybinių darbų konkurso „Laisvės ir taikos siekis: Ukraina  – Lietuva“ (toliau –
konkursas) sąlygų aprašas nustato konkurso tikslus ir reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso
organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.

2.  Konkurso organizatoriai  –  Alytaus  miesto  savivaldybės  švietimo  įstaigų  dailės
mokytojų metodinis būrelis (toliau – AMS ŠĮ DMMB) ir Kremenčuko miesto (Ukraina) plėtros
institutas.

3.  Konkurso  partneriai  –  Alytaus  miesto  savivaldybės  administracijos  Švietimo  ir
sporto skyrius ir Kremenčuko miesto (Ukraina) tarybos Švietimo skyrius.

4.  Konkurso  globėjai  –  Alytaus  miesto  savivaldybės  mero  pavaduotoja  Jurgita
Šukevičienė ir Kremenčuko miesto (Ukraina) mero pirmasis pavaduotojas Vladimiras Pelipenko.

II SKYRIUS 
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

5.  Tikslas  –  ugdyti  mokinių  sąmoningumą siekti  laisvės,  saugumo,   teisingumo ir
taikos.

6. Uždaviniai:
6.1.  pasirinktomis   meninės raiškos  priemonėmis skleisti  laisvės  ir  taikos  viltis,

stiprinti palaikymą nuo karo kenčiančiai Ukrainos tautai; 
6.2.  kuriant tapybines, grafines, mišrios technikos kompozicijas, įprasminti laisvę ir

taiką;
6.3.  ugdyti mokinių vertybines nuostatas,  skatinti  kūrybinę iniciatyvą, estetinį

suvokimą, leisti atsiskleisti mokinių individualybei.

III SKYRIUS 
DALYVIAI

7. Konkurse gali dalyvauti Alytaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo
mokyklų mokiniai, Kremenčuko miesto (Ukraina) švietimo įstaigų mokiniai.

8. Kuriami ir vertinami keturių amžiaus grupių konkurso darbai:
8.1. I amžiaus grupė – 4–6 metų mokiniai;
8.2. II amžiaus grupė – 7–10 metų mokiniai;
8.3. III amžiaus grupė – 11–14 metų mokiniai;
8.4. IV amžiaus grupė – 15–19 metų mokiniai.

IV SKYRIUS 
ORGANIZAVIMAS



9.  Konkursą  Alytuje  organizuos  AMS  ŠĮ  DMMB  pasiūlyta  ir  Alytaus  miesto
savivaldybės  administracijos  Švietimo  ir  sporto  skyriaus  vedėjo  įsakymu  sudaryta  Konkurso
vykdymo komisija. Konkursą Kremenčuko mieste (Ukraina) organizuos Kremenčuko miesto plėtros
instituto sudaryta Konkurso vykdymo komisija.

10. Kūrybiniai darbai pristatomi iki 2023 m. vasario 10 d. įskaitytinai:
10.1. Alytaus šv. Benedikto gimnazijai (Topolių g. 19, LT-6331 Alytus, Lietuva);
10.2. Kremenčuko miesto (Ukraina) plėtros institutui (Tiomkino g. 4, 39600 

Kremenčukas, Poltavos apskritis, Ukraina).
11. Konkurso koordinatoriai:
11.1. Ramunė Aliukonienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir 

sporto skyriaus vyriausioji specialistė, mob. tel. +370 682 93 503, el. paštas 
ramune.aliukoniene@alytus.lt

11.2. Indrė Jakutienė, AMS ŠĮ DMMB pirmininkė, mob. tel. +370 612 25 004, el. 
paštas indrejakutienealytus@gmail.com  

11.3. Loreta Gaižiuvienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos
skyriaus vedėjo pavaduotoja, mob. tel. +370 620 24714, el. paštas loreta.gaiziuviene@alytus.lt

11.4. Kremenčuko miesto (Ukraina) plėtros institutas.
12. Iš kiekvienos amžiaus grupės bus atrinkta po 20 kūrybinių darbų parodai:
12.1. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių geriausių 

kūrybinių darbų paroda bus atidaroma 2023 m. kovo 10 d. Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje ir bus 
eksponuojama iki 2023 m. balandžio 28 d. įskaitytinai;

12.2. Kremenčuko miesto (Ukraina) švietimo įstaigų mokinių geriausių kūrybinių 
darbų paroda bus atidaroma 2023 m. kovo 10 d. Kremenčuko miesto (Ukraina) plėtros institute ir 
bus eksponuojama iki 2023 m. balandžio 28 d. įskaitytinai;

12.3. bus keičiamasi mokinių kūrybinių darbų parodomis tarp Alytaus ir Kremenčuko
miestų: šios parodos bus eksponuojamos nuo 2023 m. gegužės 10 d. iki 2023 m. birželio 30 d.
įskaitytinai Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje ir Kremenčuko miesto (Ukraina) plėtros institute.

13.  Kviečiami  į  šias  parodas  dalyviai  ir  svečiai  bus  papildomai  informuoti dėl  jų
atidarymo renginių laiko.

V SKYRIUS 
REIKALAVIMAI KŪRYBINIAMS DARBAMS

14.  Konkursui dalyviai  pateikia kūrybinius  darbus,  sukurtus akvarele, guašu,
grafinės raiškos priemonėmis, mišria technika, kompiuteriu.

15. Priimami tik individualūs mokinių darbai, anksčiau nedalyvavę konkursuose.
16. Darbų matmenys 297 x 420 mm (A3 formatas).
17. Kiekvieno kūrybinio darbo kitoje pusėje (apačioje dešinėje) turi būti priklijuota

darbo metrika, kurioje Times New Roman 12 šr. nurodoma: darbo autoriaus vardas ir pavardė,
amžius,  darbo pavadinimas,  atstovaujama švietimo įstaiga,  mokytojo (darbo vadovo) vardas  ir
pavardė, mob. tel. numeris.

VI SKYRIUS 
KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMAS

18.  Kūrybinius  darbus  vertins  AMS  ŠĮ  DMMB  pasiūlyta  ir  Alytaus  miesto
savivaldybės  administracijos  Švietimo  ir  sporto  skyriaus  vedėjo  įsakymu  sudaryta  Konkurso
vertinimo komisija.  Kūrybinius darbus  Kremenčuko mieste (Ukraina) vertins  Kremenčuko miesto
plėtros instituto  sudaryta Konkurso vertinimo komisija.

19. Konkurso rezultatai bus skelbiami AMS portale ir Kremenčuko miesto (Ukraina)
interneto svetainėje.
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20.  Konkurso  vertinimo  komisijos  iš  kiekvienos  amžiaus  grupės  atrinks  po  3
geriausius mokinių kūrybinius darbus, kurių autoriai bus apdovanoti padėkos raštais ir konkurso
globėjų dovanomis.

VII SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Konkurso organizatoriai turi teisę be atskiro kūrybinių darbų autorių sutikimo ir
nemokėdami  honorarų  atsiųstus darbus  fotografuoti ir, nurodę jų  autorystę, naudoti  konkursui
viešinti (plakatai, katalogai, periodinė spauda ir kt.), publikuoti internetinėje erdvėje.

22. Konkursui pateikti darbai negali būti nukopijuoti – už autoriaus teisių pažeidimus
pagal galiojančius teisės aktus atsako darbus atsiuntę konkurso dalyviai.

23. Konkursui atsiųsti (pateikti) kūrybiniai darbai autoriams negrąžinami.
24. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia kūrybinių darbų autorių sutikimą su visomis

konkurso sąlygomis.
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