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Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (toliau LMNŠC) Broniaus Oškinio vaikų 

aviacijos akademija vykdo neformaliojo vaikų švietimo programą „Vaikų aviacijos pilotas“, skirtą 

vaikams nuo 9 iki 15 metų amžiaus, ir trumpalaikes edukacijas, kurių dėka su aviacija gali 

susipažinti net darželinukai.  

Lietuvos vaikų aviacijos istorija prasideda 1983 metais, kai buvo įsteigta Panevėžio 

aviacijos techninio sporto klubo jaunųjų aviatorių mokykla. Ši bazė, veikusi netoli Kėdainių, 

Aukštųjų Kaplių kaime, ilgainiui išaugo į Broniaus Oškinio vaikų aviacijos akademiją, esančią 

Kėdainių mieste. 

Siekiant šios veiklos visuomenėje atpažinimo ir unikalumo pabrėžimo, skelbiamas mokinių 

konkursas grafiniam ženklui „Vaikų aviacija“ sukurti.  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Mokinių konkurso, skirto grafiniam ženklui „Vaikų aviacija“ sukurti (toliau – konkursas), 

nuostatai reglamentuoja konkurso organizavimo, vertinimo ir laimėtojų apdovanojimo tvarką. 

2. Konkursą organizuoja LMNŠC Broniaus Oškinio vaikų aviacijos akademija (toliau – 

BOVAA). 

II. KONKURSO TIKSLAS  

3. Konkurso tikslas – sukurti grafinį ženklą „Vaikų aviacija“. 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

4. Konkurse gali dalyvauti visų Lietuvos ugdymo įstaigų mokiniai. 

5. Kiekvienas konkurso dalyvis gali pateikti neribotą grafinių ženklų skaičių. 

6. Grafinis ženklas turi būti originalus, t. y. sukurtas konkurso dalyvio. Grafinis ženklas 

neturi pažeisti jokių įstatymų ar trečiųjų šalių teisių (autorių teisių, patentų, prekių ženklų, verslo 

paslapčių ar kitokių nuosavybės ar turtinių teisių, neturi pažeisti įstatymų dėl šmeižto, garbės ir 

orumo, neturi pažeisti privatumo, viešumo, asmenybės teisių, sutartinių teisių, bet kokio asmens, 

įstaigos ar kitokio subjekto teisių). 



7. Autoriaus konkursui teikiamame grafiniame ženkle turi būti: 

7.1. Žodžių junginys „Vaikų aviacija“; 

7.2. Simbolis, išreiškiantis tematiką (vaikų aviacija); 

Ženklas neturi būti perkrautas smulkių detalių. Vizualus skaitomumas turi išlikti ir 

sumažinus ženklo formatą. 

8. Autorius konkursui turi pateikti: 

8.1. grafinį ženklą vektoriniu formatu (eps, .svg, .cdr), jpg ar png formatu. Jei nėra 

galimybės ar patirties atlikti prieš tai minėtais formatais, ženklą galima tiesiog nupiešti. 

8.2. Darbai ir užpildyta dalyvio anketa (1 priedas) iki 2022 m. birželio 30 d. imtinai 

siunčiami el. paštu guoda.jakubaviciene@lmnsc.lt.  

Piešinius galima siųsti adresu:  

Mokinių konkursas grafiniam ženklui „Vaikų aviacija“ sukurti 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro 

Broniaus Oškinio vaikų aviacijos akademija 

Birutės g. 2, 57178 Kėdainiai  

IV. VERTINIMAS IR LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

10. Konkursui pateiktus grafinius ženklus vertina LMNŠC direktoriaus įsakymu sudaryta 

vertinimo komisija. 

11. Konkurso darbai vertinami atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 

11.1. temos „Vaikų aviacija“ atskleidimas (40 proc.);  

11.2. originalumas (30 proc.); 

11.3. meniškumas (30 proc.). 

11.4. lakoniškumas, grafinė simbolikos išraiška, nusakanti ženklo pagrindinę idėją.  

12. Vertinimo komisija, atsižvelgusi į konkurso rezultatus, skelbia I–III vietų laimėtojus. 

13. Vertinimo komisijos sprendimai neginčijami. 

14. Konkurso I–III vietų laimėtojai apdovanojami LMNŠC diplomais ir atminimo 

dovanomis. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Konkursui pateikti grafiniai ženklai tampa LMNŠC nuosavybe. 

16. Daugiau informacijos apie konkursą teikia LMNŠC BOVAA dokumentų 

administravimo vyriausioji specialistė Guoda Jakubavičienė, el. p. guoda.jakubaviciene@lmnsc.lt.   

Informacija apie konkursą skelbiama interneto svetainėje www. lmnsc.lt/ konkursai/lmnsc.lt. 
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1 priedas  
 

MOKINIŲ KONKURSO, SKIRTO GRAFINIAM ŽENKLUI „VAIKŲ AVIACIJA“ 
SUKURTI,  

DALYVIO ANKETA 

  

INFORMACIJA APIE AUTORIŲ:   

Autoriaus vardas, pavardė  __________________________________ 

Telefono numeris _________________________________________   

Elektroninio pašto adresas __________________________________   

Darbo vadovo (jeigu yra)  

Vardas, pavardė  _________________________________________ 

Telefono numeris ________________________________________   

Elektroninio pašto adresas _________________________________   

 

TRUMPAS GRAFINIO ŽENKLO IDĖJOS APRAŠYMAS (iki 200 žodžių):  


