
PATVIRTINTA 
VLB valdybos  

2021 m. Gegužės 10 d. 
 

 

LIETUVIŲ KILMĖS VAIKŲ, GYVENANČIŲ VOKIETIJOJE, PIEŠINIŲ KONKURSO  
„MANO STEBUKLINGA LIETUVA“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS - BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvių kilmės vaikų, gyvenančių Vokietijoje, piešinių konkurso “Mano stebuklinga 

Lietuva” (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato tikslą ir uždavinius, dalyvius, 

konkurso organizavimą, vertinimą, laimėtojų nustatymą, apdovanojimą, organizatorių ir 

koordinatorių.  
2. Konkurso organizatorius – Vokietijos lietuvių bendruomenės valdyba. 

 
II SKYRIUS - KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konkurso tikslas – pasitelkiant  įvairias piešimo technikas atskleisti vaikų ryšį su Lietuva, 

ugdyti vaikų kūrybiškumą.   
4. Uždaviniai:  
4.1. skatinti lietuvių kilmės vaikų, gyvenančių Vokietijoje, domėjimąsi Lietuva, jos 

tradicijomis, papročiais, istorija, kultūra, kalba bei gamta.   
4.2. ugdyti meninius gebėjimus. 

 

III SKYRIUS - DALYVIAI 

 

5. Piešinių konkurse gali dalyvauti visi lietuvių kilmės vaikai, gyvenantys Vokietijoje. 

Konkurso dalyviai skirstomi į 4 amžiaus grupes:  
 I grupė – ikimokyklinio amžiaus vaikai; 

 II grupė – 1 – 4 klasių mokiniai; 

 III grupė – 5 – 8 klasių mokiniai; 

 IV grupė – 9 -13 klasių mokiniai. 

 

IV SKYRIUS - KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 
 

6. Konkurso pradžia – š. m. gegužės 15 d. pabaiga – š. m. birželio 15 d.  

Rezultatai skelbiami liepos 6 d.  
7. Konkursui pateikiami piešiniai gali būti atlikti bet kokia technika: akvarelė, guašas, 

kreidelės, spalvoti pieštukai, tušas ir kt.   
8. Konkursui pateikiamos estetiškų, tvarkingų, kūrybiškų darbų nuotraukos (be vaikų) 

JPG formatu bei piešinio originalas A4 formatu. 

 



9. Prie piešinio turi būti pateikta ši informacija – piešinio pavadinimas, piešinio 
autoriaus/ės vardas ir pavardė, amžius bei kuriame mieste Vokietijoje gyvena. 

10. Dalyviai gali pateikti tik po vieną piešinį.  
11. Konkursui darbų nuotraukas iki 2021 m. birželio 15 d. siųsti elektroniniu paštu 
konkursas@vlbe.org (Konkursui „Mano stebuklinga Lietuva“). Piešinių originalus siųsti 
Litauische Gemeinschaft in Deutschland  e.V., Lorscher Str. 1, 68623 Lampertheim-
Hüttenfeld. 

 

V SKYRIUS - VERTINIMAS, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAS 

 

12. Iki aukščiau nurodytos datos išsiųsti piešiniai pirmiausia bus įvertinti techniškai – ar 

pateikti reikalingi duomenys, ar piešinys atitinka temą, ar dalyvių amžius atitinka taisyklėse 

nustatytą amžių. Taisykles atitinkantys piešiniai bus perduoti vertinimo komisijai.  
13. Komisija piešinius vertins remdamasi šiais kriterijais: temos atskleidimas, 

kūrybiškumas ir meniškumas, originalumas, bendras estetiškas vaizdas.  
13.1. Darbai bus vertinami ir apdovanojami pagal amžiaus grupes:  
 I grupė – ikimokyklinio amžiaus vaikai; 

 II grupė – 1 – 4 klasių mokiniai; 

 III grupė – 5 – 8 klasių mokiniai; 

 IV grupė – 9-13 klasių mokiniai. 
 

14. Visiems konkurso dalyviams bus skiriamos padėkos. 

15.  Nugalėtojų piešiniai papuoš Vokietijos lietuvių bendruomenės atributiką - 

marškinėlius, puodukus, užrašines ir kt. Taip pat planuojama surengti visų konkurse dalyvavusių 

piešinių parodą Rennhof pilyje Hüttenfeld bei virtualioje erdvėje. 

16. Konkurso rezultatai skelbiami 2021 m. Liepos 6 d. internetinėse svetainėse: 

www.vlbe.org, https://web.facebook.com/Vokietijos.Lietuviu.Bendruomene/  

 

VI SKYRIUS - ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS 
 

17. Konkurso organizatorius – Vokietijos Lietuvių bendruomenės valdyba,  

Lorscher Str. 1, 68623 Lampertheim-Hüttenfeld, Deutschland           

           18. Konkurso koordinatorė – Vokietijos Lietuvių bendruomenės valdybos narė Lina 

Lefteri, el. paštas konkursas@vlbe.org 

 

VII SKYRIUS - BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

            19.Darbai, neatitinkantys Konkurso reikalavimų, per vėlai pristatyti ar plagijuoti, nebus 

pateikiami vertinimo komisijai. 

            20.Pateikdami darbus Konkurso dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui 

neatlygintinai suteikia Konkurso Organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai 

skelbti, platinti Konkursui pateiktus kūrinius ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje. 

 
Konkurso Organizatorius esant būtinybei, pasilieka teisę keisti taisykles, dalyvavimo sąlygas.
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