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PATVIRTINTA 

Vilniaus „Genio“ progimnazijos direktoriaus  

2019 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. MI-74 
 

 

 

TARPTAUTINIS MOKINIŲ KARPINIŲ KONKURSAS 

„REGIU AŠ LIETUVĄ“ 

 

 „Kraštas, kurį iš savo protėvių paveldėjome, yra mūsų. Vadinam jį Lietuva ir norim, kad šis žodis iš 

pasaulio kalbos, jo žemėlapių neišnyktų. Rašom ir tariam jį kartu su kitais nemažiau vertais, garbintais 

tautų ir valstybių vardais, norim, kad su pagarba mus ištartų.“  Justinas Marcinkevičius 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Konkurso „Regiu aš Lietuvą“ (toliau – Konkurso) nuostatai apibrėžia konkurso 

tikslą, rengėjus, dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką.  

2. Konkursas skirtas Pasaulio lietuvių metams paminėti. 

3. Konkursą organizuoja Vilniaus ,,Genio“ progimnazijos Blindžių skyriaus pradinių 

klasių mokytojos: metodininkė V. Jocienė, vyresn. mokytoja G. Kriščiūnienė, vyresn. mokytoja N. 

Noreikienė, vyresn. mokytoja V. Olendrienė, muzikos ir etnokultūros mokytoja L. Šarkaitė-

Viluma. Konkursą koordinuoja Vilniaus „Genio“ progimnazijos Blindžių skyriaus pavaduotoja 

ugdymui Rasa Gruodytė. 

 4. Konkurso partneriai: Vilniaus etninės kultūros centras, Vilniaus apskrities Adomo 

Mickevičiaus viešoji biblioteka, Tarptautinis folkloro festivalis „Skamba skamba kankliai“. 

5. Konkurso dalyviai: Lietuvos ir užsienio lietuvių mokyklų 2–4 klasių mokiniai. 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

6. Konkurso tikslas – skatinti Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenių mokinių 

kūrybiškumą ir meninius sugebėjimus, puoselėjant vertybines nuostatas bei sudarant sąlygas 

saviraiškai. 

7. Konkurso uždaviniai: 

7.1. puoselėti individualią vaikų saviraišką; 
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7.2. skatinti ieškoti meninės raiškos būdų savo vertybinėms nuostatoms išreikšti kuriant 

karpinius; 

7.3. skatinti pilietinę, istorinę ir tradicinės kultūros savimonę;  

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

8.  Konkursui darbai pateikiami nuo 2019 m. kovo 1 d. iki gegužės 1 d. adresu: 

Tarptautiniam karpinių konkursui „Regiu aš Lietuvą“ 

Vilniaus „Genio“ progimnazija, Blindžių skyrius 

Blindžių g. 3, Vilnius LT-08111, Lietuva 

9. Jei darbas siunčiamas paštu, paskutinė išsiuntimo diena, nurodyta pašto antspaude 

– 2019 m. gegužės 1 d. 

9. Gegužės 2–10 dieną vykdoma darbų atranka. Darbus vertina Vilniaus „Genio“ 

progimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija. 

10. Gegužės 21 dieną skelbiami konkurso nugalėtojai. 

11.  Atrinktų konkurso „Regiu aš Lietuvą“ karpinių darbų paroda ir dalyvių 

apdovanojimai vyks Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje (Trakų g. 10, 

Vilnius). Organizatoriai dalyvius informuos apie parodos atidarymo ir apdovanojimų datą bei laiką.  

 

 

IV. REIKALAVIMAI DARBAMS 

12. Dailės darbai turi atitikti šio Konkurso tikslus ir uždavinius, temą, turi būti išbaigti, 

estetiški, mokinių atlikti savarankiškai.  

13. Konkursui pateikiami tik A4 formato karpiniai. Jie pateikiami A3 formato 

įrėmintame lape (Priedas 1). 

14. Kiekvieno darbo antroje pusėje, dešiniajame apatiniame kampe, privalu užpildyti ir 

pritvirtinti dalyvio kortelę (Priedas 2). Darbai be pritvirtintos dalyvio kortelės vertinami nebus. 

15. Konkursui švietimo įstaiga pateikia ne daugiau kaip 5 darbus (karpinius). 

16. Konkursui 1 mokinys teikia tik 1 kūrybinį karpinį. 
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V. VERTINIMO KRITERIJAI 

17. Konkursui pateiktus darbus vertins Vilniaus „Genio“ progimnazijos direktoriaus 

įsakymu sudaryta ir patvirtinta vertinimo komisija. 

18. Vertinimo komisija atrinks darbus atsižvelgdama į šiuos kriterijus: 

18.1. temos atitikimą; 

18.2. išraiškingumą ir estetiškumą; 

18.3. meninės raiškos priemonių valdymą; 

18.4. kūrybiškumą; 

18.5. originalumą. 

19. Darbai neatitinkantys vertinimo kriterijų, taip pat darbai be tinkamai užpildytos 

metrikos, bus nevertinami. 

20. Konkurso dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais. Konkurso 

nugalėtojai bus apdovanoti laureatų diplomais ir atminimo dovanėlėmis. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

21. Visa informacija, susijusi su Konkursu, bus skelbiama tinklapyje 

www.genio.vilnius.lm.lt. 

22. Konkurso dalyviai, dalyvaudami konkurse „Regiu aš Lietuvą“ sutinka, kad 

konkurso metu įrašyta vaizdo ar filmuota medžiaga būtų skelbiama organizatorių bei kituose 

interneto puslapiuose konkurso viešinimo, reklamos tikslais negaunant atskiro konkurso dalyvio, 

globėjo ar tėvų raštiško sutikimo. 

23. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę ir galimybę konkurso darbus eksponuoti 

parodoje, publikuoti ir naudoti reklamos tikslais bei kviesti darbų autorius į parodos atidarymo 

šventę. 

24. Konkurso dalyvių darbai nebus siunčiami atgal. Norintys atsiimti darbus gali kreiptis 

el. paštu – krisciunienegita@gmail.com iki 2019 m. birželio 28 d. 

25. Papildoma informacija apie konkursą teikiama kontaktiniu telefonu +370 604 42 579 

(Vilma), el. paštu – krisciunienegita@gmail.com (Gita). 

 

  

http://www.genio.vilnius.lm.lt/
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PRIEDAS 1 
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PRIEDAS 2 

 

 

Karpinių konkursas „REGIU AŠ LIETUVĄ“ 

 
Prašome užpildyti Times New Roman šriftu, 12 dydžiu ir pritvirtinti kitoje piešinio pusėje, apatiniame, 

dešiniajame kampe. 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė 

 

 

 

Dalyvio klasė 

 

 

 

Švietimo įstaiga 

 

 

 

Švietimo įstaigos adresas, miestas 

 

 

 

Švietimo įstaigos elektroninis paštas 

 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė 

 

 

 

Pedagogo kontaktinis telefonas 

 

 

 

Pedagogo elektroninis paštas 

 

 

 


