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TARPTAUTINIO UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ KONKURSO-PARODOS 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tarptautinio Užgavėnių kaukių konkurso-parodos nuostatai (Toliau – Nuostatai) 

reglamentuoja konkurso-parodos „Užgavėnių kaukės“ (toliau vadinama – Konkursas) 

organizavimą, vykdymą, vertinimą ir apdovanojimą. 

 

2. Konkurso tikslai:  

2.1. Skatinti visuomenės narių kūrybinius gebėjimus ir kartų bendradarbiavimą; 

2.2. Skatinti geriau pažinti įvairių Lietuvos regionų ir etninių žemių Užgavėnių 

šiuolaikinius personažus ir kaukių gamybos technologijas. 

3. Konkurso organizatorius – Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija. 

 

4. Konkurso rėmėjai – Vilniaus etninės kultūros centras, UAB Sauluva. 

5. Informacija apie Konkursą skelbiama interneto tinklalapyje 

http://www.zidinio.vilnius.lm.lt/ . 

 

II. KONKURSO DALYVIAI 

 

6. Konkurse gali dalyvauti ir vaikai ir suaugę. Amžius, socialinis statusas neribojami. 

7. Visi dalyviai varžysis dvejose amžiaus grupėse: 

I grupė – iki 18 metų; 

II grupė – nuo 18 metų. 

 

 

III. KONKURSINIAI DARBAI IR JŲ PATEIKIMO SĄLYGOS 

 

8. Konkursinių darbų tematika – tradicinės Užgavėnių kaukės. 

9. Konkursiniai darbai gali būti atlikti bet kuria dalyvio pasirinkta technika. Pageidautina, 

kad kaukės personažas būtų artimas autoriaus gyvenamajai aplinkai, dažnai sutinkamas 

vietos Užgavėnių renginiuose. 

10. Kiekvienas dalyvis konkursui gali pateikti nuo 1 iki 3 darbų. 

11. Prie kiekvieno darbo turi būti pritvirtintas kaukės pavadinimas, o internetiniu paštu ar 

siunta kartu su darbu turi būti atsiųsta dalyvio anketa (priedas Nr. 1), kurioje nurodytas 

http://www.zidinio.vilnius.lm.lt/
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autoriaus vardas, pavardė, amžius, vietovė, kontaktiniai duomenys. I grupės dalyviai 

nurodo ir juos į konkursą palydinčio asmens vardą, pavardę, kontaktinius duomenis. 

12. Pateikdami darbus Konkursui, dalyviai suteikia organizatoriams teisę viešinti 

Konkursui atsiųstų darbų nuotraukas ir autoriaus vardą, pavardę bei vietovę. 

 

IV. LAIKAS IR VIETA 

 

13.  Konkursas-paroda vyks nuo 2020 vasario 25 d. iki 2020 kovo 3 d., Vilniaus „Židinio“ 

suaugusiųjų gimnazijoje; 

14. Darbai siunčiami paštu Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijai iki vasario 24 d., 

Algirdo g. 23 A, LT-03219, Vilnius. Ant siuntos užrašyti: Konkursui „Užgavėnių 

kaukės“. Dalyvio anketa gali būti įdėta į siuntą, arba atsiunčiama elektroniniu paštu 

loreta.etno.muzika@gmail.com.  

 

V. DARBŲ VERTINIMAS 

 

15. Darbus vertina organizatorių sudaryta vertinimo komisija. Vertinant atsižvelgiama į 

kaukės estetinį išbaigtumą, atitiktį tradicijoms, atlikimo techniką, originalumą. 

16. Abiejose amžiaus grupėse bus atrenkami I – III vietų laimėtojai, visi dalyviai gaus 

padėkos raštus, laureatai – diplomus ir atminimo dovanas. 

17. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas. 

18. Darbai, pateikti pasibaigus terminui, ar neužpildžius anketos, yra nevertinami.  

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Konkurso uždarymas ir laureatų paskelbimo šventė vyks 2020 m. kovo 3 d. 14 val.  

Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos aktų salėje. 

20. Konkurso nugalėtojai bus skelbiami gimnazijos tinklalapyje bei informuojami anketoje 

nurodytu el. paštu. 

21. Daugiau informacijos teikia konkurso koordinatorė etninės kultūros mokytoja 

metodininkė Loreta Lichtarovičienė el. paštu loreta.etno.muzika@gmail.com, arba 

telefonu 8 675 25568. 
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