
Piešinių konkurso 
„GYVŪNAI MANO SVAJONIŲ ŪKYJE ”

NUOSTATAI

Organizatoriai: 

Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacija

1. TIKSLAI IR UŽDUOTYS

1. Pavaizduoti  lietuviškas  ūkinių  gyvūnų  veisles  ūkyje:  kiaules,  žąsis,  šiurkščiavilnes  avis,
juodgalves avis, žemaitukų veislės arklius, skalikus ir kt.

2. Įgyti žinių apie ūkinių gyvūnų auginimą bei panaudojimą Lietuvoje;

2. DALYVIAI

        1. Konkurso dalyvių amžius nuo 5 iki 16 metų.

3. DARBŲ PATEIKIMO SĄLYGOS

1. Piešiniai gali būti atlikti įvairia technika: akvarele, guašu, tušu, pastele, kreidelėmis, aliejini-
ais dažais ir kita. 

2. Darbai turi būti  ne mažesni kaip A4 formato ir  parengti eksponavimui.
3. Privaloma etiketė (vardas, pavardė, amžius, darbo pavadinimas, mokykla, mokytojo vardas,

pavardė), kuri klijuojama piešinio pusės dešiniajame kampe. 
      4.   Konkurse galima 1 autoriui pateikti ne daugiau kaip 1 darbą. 

4. VERTINIMAS

1. Darbai bus vertinami pagal  šias amžiaus grupes:
I grupė – 5 - 8 metų;
II grupė – 9 - 12 metų;
III grupė – 13 - 16 metų;

2. Vertinimo kriterijai:
2.1. Temos atitikimas;
2.2. Darbo originalumas;
2.3. Darbo meniškumas.

5.  VERTINIMO KOMISIJA

1. Konkurso darbus vertins organizatorių sudaryta komisija iš nelyginio asmenų skaičiaus. 



 6. VIETA IR LAIKAS

1. Konkursas vyks nuo 2016 m. gegužės 03 d. iki gegužės 13  d.
2. Piešinius siųsti iki 2016 m. gegužės 13 d. adresu: 

Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacija 
Žebenkos g. 12, LT- 82317 Baisogala, Radviliškio raj. 
Konkursui „Gyvūnai mano svajonių ūkyje “

 7. PRIZAI

1. Nugalėtojus apdovanosime specializuotoje parodoje „Senosios ūkinių gyvūnų veislių
panaudojimas Lietuvoje“, kuri vyks š. m.  gegužės 20 d. LSMU Gyvulininkystės institute,
(Žebenkos g. 12, Baisogala, Radviliškio raj.).  

8.      ORGANIZAVIMO KOMITETAS

1. Konkursui vadovauja Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacija.  

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Piešiniai autoriams negrąžinami.
2. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus publikuoti ir reprodukuoti savo nuožiūra, 

neišmokant honoraro. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas piešinių atsiuntimas į 
konkursą.

Informaciją teikia: Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacija
Žebenkos g. 12, Baisogala, Radviliškio raj., tel.: 8 640 37118, el. paštas.:  ukiniai.gyvunai@gmail.com

mailto:ukiniai.gyvunai@gmail.com
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