
PATVIRTINTA 

Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro direktoriaus  

2022 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. R1-540 

 

 

TARPTAUTINIO FAI PIEŠINIŲ KONKURSO 

„ ORO SPORTAS IR APLINKOSAUGA“ 

NACIONALINIO TURO NUOSTATAI 

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Tarptautinio FAI (Federation Aeronautique Internationale / Tarptautinė aeronautikos 

federacija) piešinių konkurso nacionalinio turo nuostatai nustato tikslus, reglamentuoja 

reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojų 

apdovanojimo tvarką. 

2. Piešinių konkurso organizatoriai: Lietuvos neformaliojo švietimo centras (toliau – 

LMNŠC), Lietuvos aeroklubas (toliau – LAK).  

3. Projektą vykdo ir koordinuoja LMNŠC Broniaus Oškinio vaikų aviacijos akademijos 

vedėja Kristina Virgayle (tel. 8 670 31327, el. p. kristina.virgayle@lmnsc.lt). 

 

II. TIKSLAI 

 

4. Ugdyti mokinių bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas. 

5. Skatinti domėjimąsi gamtos mokslais ir žmogaus kuriamąja veikla oreivystės ir aviacijos 

srityje. 

6. Lavinti kūrybingumą ir poreikį ieškoti savito raiškos būdo. 

7. Ugdyti gebėjimą išreikšti savo požiūrį meninėmis priemonėmis. 

 

III. VYKDYMO LAIKAS 

 

8. Konkursas vykdomas iki 2023 m. kovo 15 d. 

 

IV. DALYVIAI 

 

9. Konkurse gali dalyvauti šalies bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo įstaigų 

mokiniai, užsiregistravę (https://www.lmnsc.lt/tarptautinis_piesiniu_konkursas/) ir atsiuntę darbus. 

Vienas mokinys konkursui gali pateikti vieną piešinį. 

10. Dalyviai skirstomi į tris amžiaus grupes: 

I grupė – gimusieji 2013 m. sausio 1 d.– 2016 m. gruodžio 31 d.; 

II grupė – gimusieji 2009 m. sausio 1 d.– 2012 m. gruodžio 31 d.; 

III grupė – gimusieji 2005 m. sausio 1 d.– 2008 m. gruodžio 31 d. 

 

V. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

11. Ugdymo įstaiga konkurso dalyvius registruoja LMNŠC tinklalapyje 

https://www.lmnsc.lt/tarptautinis_piesiniu_konkursas/ iki 2023 m. sausio 31 d. 

12. Piešinio formatas – A3 (297 x 420 mm) popieriaus lakštas, ne plonesnis nei 80 g/m2 ir 

ne storesnis nei 216 g/m2. Įrėminti, paklijuoti, netinkamo formato arba puošti ryškiomis paraštėmis 

piešiniai nebus vertinami. Piešimo priemonės – vandeniniai (akriliniai), aliejiniai dažai, nenuvalomi 

markeriai, flomasteriai, nenuvalomas rašalas, kreidelės „Crayola“ arba kitos panašios nenuvalomos 

https://www.lmnsc.lt/tarptautinis_piesiniu_konkursas/


priemonės. Piešti neleidžiama angliniais pieštukais ir kitomis panašiomis lengvai nuvalomomis ar 

nutrinamomis priemonėmis. Nepriimami kompiuteriu sukurti piešiniai. Nepriimami koliažai, t. y. 

abstrakčios kompozicijos, suklijuotos iš iškarpų (pavyzdžiui, fotokopijų). 

13. Kitoje piešinio pusėje turi būti priklijuota kompiuteriu surinkta informacinė kortelė (1 

priedas), kurioje turi būti aiškiai nurodyta: darbo pavadinimas; autoriaus vardas, pavardė; adresas, 

telefono numeris, el. paštas; tiksli gimimo data; miestas, rajonas; mokyklos, kurią lanko vaikas, 

pavadinimas ir adresas; vadovo vardas, pavardė. Pastaba: kortelė pildoma anglų ir lietuvių 

kalbomis.  

14. Piešinio autoriaus vadovas – mokinio bendrosios ugdymo ir/ar neformaliojo švietimo 

įstaigos pedagogas. Vadovas turi užpildyti ir pasirašyti autentiškumo sertifikatą (2 priedas), kuriuo 

patvirtinamas piešinio autentiškumas. Šis dokumentas pildomas lietuvių ir anglų kalbomis. 

Sertifikatas turi būti priklijuotas kitoje piešinio pusėje šalia informacinės kortelės.  

15. Darbai su teisingai kompiuteriu užpildytais dokumentais (1 ir 2 priedai) siunčiami 

(pristatomi) nuo 2023 m. sausio 3 d. iki sausio 31 d. į LMNŠC Broniaus Oškinio vaikų aviacijos 

akademiją adresu:  

Piešinių konkursui „ORO SPORTAS IR APLINKOSAUGA“  

Broniaus Oškinio vaikų aviacijos akademija, Birutės g. 2, LT-57178 Kėdainiai. 

16. Darbai, pateikti (pristatyti) 2023 m. vasario 1 d. ir vėliau, į konkursą priimami nebus. 

 

VI. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS 

 

17. Darbus vertins LMNŠC direktoriaus įsakymu sudaryta ir patvirtinta komisija. Bus 

atrinkti ir apdovanoti 25 geriausių darbų autoriai. Laureatų vardai ir pavardės bus paskelbtos 

LMNŠC svetainėje https://www.lmnsc.lt/tarptautinis_piesiniu_konkursas/ 2023 m. vasario 28 d. 

18. Organizatoriai turi teisę neeksponuoti kūrinių, neatitinkančių nuostatų reikalavimų. 

 

VII. APDOVANOJIMAS 

 

19. Geriausių darbų autoriai ir darbų vadovai bus apdovanoti LMNŠC padėkos raštais, 

rėmėjų dovanomis. Apie konkurso darbų parodą ir jų ekspoziciją bus paskelbta LMNŠC svetainėje 

https://www.lmnsc.lt/tarptautinis_piesiniu_konkursas/  

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Devyni geriausi darbai bus išsiųsti į Tarptautinės aeronautikos federacijos 

organizuojamą tarptautinį FAI piešinių konkursą Lozanoje (Šveicarija). 

21. Konkursui atsiųsti (pateikti) darbai autoriams negrąžinami. Piešiniai tampa 

organizatorių nuosavybe, jie turi teisę piešinius publikuoti įvairiuose leidiniuose bei tinklalapiuose 

informacijos ir kūrybiškumo skatinimo tikslais. 

________________________ 

https://www.lmnsc.lt/tarptautinis_piesiniu_konkursas/
https://www.lmnsc.lt/tarptautinis_piesiniu_konkursas/


Tarptautinio FAI piešinių konkurso 

„Oro sportas ir aplinkosauga“ 

nacionalinio turo nuostatų 

1 priedas 

 

Darbo pavadinimas / Title  

Autoriaus vardas, pavardė / Name of entrant  

Adresas / Address  

Tiksli gimimo data / Date of birth  

Miestas, rajonas / City, region  

Mokyklos, kurią vaikas lanko, pavadinimas ir 

adresas / Name and address of entrants 

school 

 

Mokytojo vardas, pavardė, kontaktinis 

telefono numeris / Name of entrant's teacher 

contact phone number 

 

 



Tarptautinio FAI piešinių konkurso 

„Oro sportas ir aplinkosauga“ 

nacionalinio turo nuostatų 

2 priedas 

 

AUTENTIŠKUMO SERTIFIKATAS / CERTIFICATE OF AUTHENTICITY 

Šiuo sertifikatu aš, ..................................................(vadovo vardas, pavardė), patvirtinu, 

kad šis piešinys yra originalus autorinis .............................................. (mokinio vardas, pavardė) 

darbas / I certify that this is the original and unassisted work of ......................................................... 

(name of entrant). 

Patvirtinu, kad .................................................... (dalyvio vardas, pavardė) yra Lietuvos 

Respublikos pilietis / I certify that entrant is a resident of the Republic of Lithuania. 

    

 (Vadovo parašas / signature)  (Vadovo vardas, pavardė / name, surname) 

 

Šį sertifikatą pasirašo konkurso dalyvio vadovas / This Certificate is to be signed by the entrant's 

teacher, or other suitable person. 

 


