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PATVIRTINTA 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centro direktoriaus 2015 m. sausio 
12 d. įsakymu Nr. V-5 

 
NACIONALINIO VAIZDUOJAMŲJŲ MENŲ PROJEKTO-KONKURSO 

Afrikos kultūrų pavasaris Lietuvoje 

UBUNTU – aš esu, nes esi tu 

NUOSTATAI 

1. BENDRA INFORMACIJA 
Atsižvelgiant į Vystomojo bendradarbiavimo siekius ir Europos metų vystymuisi tikslus, kviečiame visus 
Lietuvos vaikus ir jaunimą dalyvauti piešinių, instaliacijų, fotografijų bei video darbų konkurse.  
2015 metų sausio–gegužės mėn. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras organizuoja Nacionalinį vaizduojamųjų 
menų projektą-konkursą, Afrikos kultūrų pavasarį Lietuvoje UBUNTU – aš esu, nes esi tu (toliau – Konkursą). 
Konkursas skirtas atkreipti vaikų ir jaunimo dėmesį į tai, kad jie yra globalaus pasaulio gyventojai. Pasirinkta 
Afrika – įvairialypė, sudėtingo likimo, įdomi ir spalvinga šalis, daug kam mažai pažįstama – tai menas, 
gyvūnija, gamtos grožis, gyvenimo būdas, tradicijos. 
 
2. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
2.1 Konkurso tikslas – sudaryti sąlygas Lietuvos vaikams ir jaunimui saviraiškai, ugdyti kūrybiškumą ir 

pagarbą įvairovei, pasitelkiant Afrikos šalių kultūras. 
2.2 Konkurso uždaviniai: 
2.2.1 Skatinti Lietuvos formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų vaikus ir jaunimą pažinti Afrikos šalių 

kultūrų įvairovę, per tai ugdyti pagarbą kitų tautų vertybėms ir kultūroms, plėsti kultūrinį akiratį, 
skatinant domėtis mažai pažįstamos šalies daile, geografija, gamta, tradicijomis; 

2.2.2 Organizuoti Lietuvos vaikų ir jaunimo vaizduojamųjų menų kūrybinių darbų konkursą, siekiant 
sudominti Afrikos kultūra bei skatinant surinktas žinias apie Afriką panaudoti kūrybiškai; 

2.2.3 Įtraukti mokyklos bendruomenes į kultūrų pažinimą bei skatinti atvirumą nepažįstamoms kultūroms; 
2.2.4 Organizuoti finalinį pavasario renginį  konkurso laureatų darbų parodos atidarymą, siekiant pristatyti 

kūrybinius darbus. 
 

3. KONKURSO ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI 
3.1 Konkursą organizuoja Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (toliau LVJC). 
3.2 Konkurso partneriai: Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, VšĮ „Humana People to People Baltic“, 

VU Orientalistikos centras, Vilniaus miesto savivaldybė ir kt. (sąrašas – pildomas). 
 

4. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 
4.1 Konkurse gali dalyvauti visos formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigos, kurios bus įtraukiamos kaip 

projekto partnerės ir veiklų vykdytojos. 
4.2 Konkurse gali dalyvauti asmenys, neatstovaujantys jokios ugdymo įstaigos. 
4.3 Dalyviai turi atitikti šias amžiaus grupes: I gr. 6–9 m., II gr. 10–12 m., III gr. 13–15 m., IV gr. 16–19 m. 
4.4 Konkursas vyksta trimis etapais: 

Etapai Ugdymo įstaigoms Pavieniams asmenims Bendra informacija 

I  Iki vasario 1 dienos el.paštu 
pateikiama registracijos anketa 
(priedas Nr.1) 

Iki vasario 1 dienos 
pateikiama registracijos 
anketa (priedas Nr.2) 

Registracija vykdoma el.paštu 
ubuntu@lvjc.lt 

II Užsiregistravusios įstaigos Užsiregistravusieji iki kovo Kūrybiniai darbai turi būti 

../../../../../Ceslava%20Mikniene/AppData/Local/Temp/ubuntu@lvjc.lt
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atlieka atrankas savo 
bendruomenėse ir iki kovo 1 d. 
vienu paketu atsiunčia ne 
daugiau 15 kūrybinių darbų bei 
perveda dalyvio mokestį. 
Dalyvio mokestis 1 mokyklai – 
30 EUR. 

1 d. atsiunčia ne daugiau 1 
kūrybinio darbo bei 
perveda dalyvio mokestį.  
Dalyvio mokestis 1 
asmeniui  – 7 EUR. 

siunčiami adresu: 
UBUNTU projektui, LVJC, 
Konstitucijos pr. 25, LT-08105, 
Vilnius 
Dalyvio mokesčiai pervedami į 
sąskaitą: 
AB SEB bankas a. s. 
LT807044060000908033 
Siunčiant darbus, pridedama 
dalyvio mokesčio pavedimo 
kopija. 

III  Iki kovo 15 d. LVJC vyksta darbų atranka ir finalinio renginio dalyviai – laureatai informuojami 
asmeniškai ir kviečiami į finalinį renginį.  
Finalinio laureatų renginio preliminari programa:  

 Kūrybinių darbų laureatų parodos atidarymas ir pristatymas; 

 Moksleivių kurtų afrikietiškų madų šou; 

 Dirbtuvės: afrikietiškų būgnų, piešimo ant kūno, afrikietiško maisto degustacijos, 
afrikietiški šokiai, kasyčių pynimas, filmų apie Afriką peržiūros, afrikietiško dainavimo 
užsiėmimai, afrikietiškų kalbų dirbtuvės; 

 Viktoro Diawara koncertas kartu su dainavimo dirbtuvių dalyviais; 

 Laureatų apdovanojimai. 

 
5. REIKALAVIMAI DARBAMS: 
5.1 Darbai turi atitikti temą „Marga Afrika“. 
5.2 Reikalavimai darbams: 

Darbo forma Apimtis/trukmė/dydis Pateikimo būdas 

Filmuota 
medžiaga 

Iki 5 min. trukmės, darbai gali būti 
kuriami pasitelkus įvairias vaizdo 
priemones, animaciją, 
kompiuterinę grafiką. 

Darbai turi būti pateikti DVD laikmenoje .avi, .mpeg, 
.wmv formatu ir iki kovo 1 d. adresu:  
Projektui UBUNTU,  
LVJC, Konstitucijos pr. 25, LT-08105, Vilnius. 
Prie kūrybinio darbo turi būti nurodytas autoriaus 
vardas, pavardė, amžius, kontaktai, darbo 
pavadinimas, vadovas bei ugdymo įstaiga. 

Fotografijos Fotografijos pateikiamos juodai 
baltos arba spalvotos (padarytos 
rankiniu būdu), formatas ne 
didesnės kaip 15x21 cm, arba 
juodai baltos arba spalvotos 
(padarytos mašininiu būdu), 
formatas ne didesnės kaip 15x21 
cm 

Fotografijos turi būti pateiktos iki kovo 1 d. adresu:  
Projektui UBUNTU, LVJC, 
Konstitucijos pr. 25, LT-08105, Vilnius.  
Kitoje fotografijos pusėje turi būti nurodytas autoriaus 
vardas, pavardė, amžius, kontaktai, darbo 
pavadinimas, vadovas bei ugdymo įstaiga. 

Instaliacijos Instaliacija (erdvinis kūrinys) gali 
būti atlikta pasirinkta laisvai 
technika. Instaliacija turi būti 
nufotografuota taip, kad būtų 
aiškiai matomas ir gerai 
suprantamas vaizdas. Fotografijos 
dydis – A3, kiekis – 1 vnt. 

Instaliacijos fotografija turi būti pateikta iki kovo 1d. 
adresu: Projektui UBUNTU,  
LVJC, Konstitucijos pr. 25, LT-08105, Vilnius. 
Kitoje fotografijos pusėje turi būti nurodytas autoriaus 
vardas, pavardė, amžius, kontaktai, darbo 
pavadinimas, vadovas bei ugdymo įstaiga. 

Piešiniai, 
plakatai, 

Kūrybiniai darbai gali būti atlikti 
laisvai pasirinkta technika. 

Darbai turi būti pateikti iki kovo 1 d. adresu:  
Projektui UBUNTU,  



  
 

 

Valstybės biudžetinė įstaiga 
Konstitucijos pr. 25 
LT-08105 Vilnius 

Tel. (8  5)  272  2355 
Faks. (8  5)  272  5651 
El. p. centras@lvjc.lt 
www.lvjc.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre 
Kodas 190996278 
PVM kodas LT909962716 

 

koliažai Dydis – ne didesnis nei A2. LVJC, Konstitucijos pr. 25, LT-08105, Vilnius. 
Kitoje darbo pusėje turi būti nurodytas autoriaus 
vardas, pavardė, amžius, kontaktai, darbo 
pavadinimas, vadovas bei ugdymo įstaiga. 

5.3 Reikalavimų neatitinkantys, po termino atsiųsti darbai nebus vertinami ir eksponuojami. 
5.4 Konkurso organizatoriai pasilieka teisę piešinius (jų fragmentus) neatlygintinai atgaminti, spausdinti, 

demonstruoti, viešai skelbti ir platinti nurodant darbų autorius. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis 
laikomas darbų atsiuntimas į konkursą. 

5.5 Konkurso dalyvių darbai negrąžinami. 
5.6 Visi konkursui pateikti kūrybiniai darbai bus talpinami projekto Facebook  paskyroje. 
5.7 Kūrybiniai darbai bus eksponuojami iki gegužės 25 dienos. Paroda bus eksponuojama ne tik Lietuvos 

ir jaunimo centre, bet ir kitose erdvėse bei parodų salėse. 
 

6. KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMAS 
6.1 Konkursui atsiųstus kūrybinius darbus vertins profesionali dailininkų, grafikų, fotografų komisija bei 

afrikiečių bendruomenės nariai, projekto partnerių atstovai; 
6.2 Konkurso vertinimo rezultatai įforminami komisijos protokolu. 
6.3 Kūrybiniai darbai bus vertinami pagal amžiaus grupes: I gr. 6–9 m., II gr. 10–12 m., III gr. 13–15 m., IV 

gr. 16–19 m.  
6.4 Kūrybinių darbų vertinimo kriterijai: 
6.4.1 atitikimas konkurso idėjai ir temai; 
6.4.2 originalumas; 
6.4.3 atlikimo technikos savitumas; 
6.4.4 meninis lygis. 

 
7. PROJEKTO DALYVIŲ IR KŪRYBINIŲ DARBŲ LAUREATŲ APDOVANOJIMAI 
7.1 Visos konkurse dalyvavusios mokyklos- partnerės bus apdovanotos konkurso organizatorių ir 

partnerių padėkos raštais. 
7.2 Visi konkurso dalyviai, kurių darbai nebus atrinkti III konkurso etape,  bus apdovanoti konkurso 

organizatorių ir partnerių padėkos raštais. 
7.3 Visi konkurso kūrybinių darbų laureatai, kurie bus atrinkti III konkurso etape, kviečiami į finalinį- 

apdovanojimų renginį, kurio metu bus įteikti konkurso organizatorių ir partnerių padėkos raštai bei 
rėmėjų dovanos. 
 

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
8.1  Konkurso dalyviams rekomenduojame dalyvauti trumpoje internetinėje apklausoje apie Afriką. 

Apklausą nuo sausio 20 dienos rasite čia. 
8.2  Iki 2015 metų rugsėjo 1 d. bus parengtas ir internete (www.lvjc.lt) patalpintas katalogas su kūrybinių 

darbų laureatų darbais. 
8.3  Organizatoriai pasilieka teisę keisti ir papildyti konkurso nuostatas. 
8.4  Organizatoriai pasilieka teisę keisti ir pildyti finalinio renginio programą.  

 
Kontaktinė informacija: 
Rūta Vaitiekutė, Neformaliojo ugdymo organizatorė 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Konstitucijos pr. 25, LT-08105 Vilnius 
Tel. (8 5) 263 6015, El. p. ubuntu@lvjc.lt, www.lvjc.lt 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Ubuntu-a%C5%A1-esu-nes-esi-tu/1540456229572393
https://docs.google.com/forms/d/1DPBQV818OY-FXLtfugc-9FsI1-j7GUa2hEmTAaFya-E/edit
mailto:ubuntu@lvjc.lt
http://www.lvjc.lt/
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Priedas Nr. 1 

KONKURSO  
Afrikos kultūrų pavasaris Lietuvoje  

UBUNTU – aš esu, nes esi tu 

 REGISTRACIJOS ANKETA UGDYMO ĮSTAIGOMS 

Ugdymo įstaigos pavadinimas, 
kontaktiniai duomenys 
 

 

Ugdymo įstaigoje besimokančių 
mokinių skaičius 

 

Dalyvaujančių projekte mokinių 
skaičius 

 

Numatomas pateikti konkurso III 
etapui kūrybinių darbų skaičius 

 

Trumpas atrankos Jūsų įstaigoje 
organizavimo aprašymas 

 
 
 
 
 
 

Su konkurso nuostatomis susipažinome ir jų laikysimės. 
Registracijos anketas prašome siųsti el. paštu: UBUNTU@lvjc.lt 

 

Data_______________ 

 

Atsakingo asmens vardas, pavardė_______________________________ 

 

Atsakingo asmens tel. nr., el.paštas_______________________________  
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Priedas Nr. 2 

KONKURSO  
Afrikos kultūrų pavasaris Lietuvoje  

UBUNTU – aš esu, nes esi tu“ 

REGISTRACIJOS ANKETA PAVIENIAMS ASMENIMS 

 

Dalyvio vardas, pavardė, kontaktiniai 
duomenys 
 

 

Amžius  

Darbo forma  

Darbo pavadinimas  

Ugdymo įstaiga, kurioje mokosi darbo 
autorius 

 

Trumpas kūrybinio darbo aprašymas 
(kas vaizduojama? Kodėl? Kuo tai 
siejasi su Marga Afrika? ir pan.) 

 

Sutinkame, jog pateiktas kūrybinis darbas būtų talpinamas konkurso fcb svetainėje. 
Su konkurso nuostatomis susipažinome ir jų laikysimės. 
Registracijos anketas prašome siųsti el.paštu: UBUNTU@lvjc.lt 

 

 

Data__________________________ 

 

 

Dalyvio (dalyvio atstovo) vardas, pavardė____________________________________ 

 

Dalyvio (dalyvio atstovo)  tel.nr., el.paštas_______________________________ 


