
 

 

UTENOS MENO MOKYKLA 

   

   Pažiūrėk į mus, kokius turim žaidimus, kokių paslapčių pilni namai mūsų mieste. 

   Pažiūrėk į mus, į mūsų skirtingus likimus, kokie paslaptingi reikalai mūsų mieste.  

   Ei, duok man ranką, brolau...                                                                            (Marijonas Mikutavičius - Mano mieste) 

 

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ TARPTAUTINIO ATVIRLAIŠKIŲ  

KONKURSO „PAŠTO KELIAS“  

NUOSTATAI 

 

I.BENDROSIOS SĄLYGOS 

        Utenos Meno mokykla inicijuoja tarptautinį atvirlaiškių konkursą „Pašto kelias“ ir kviečia jame 

dalyvauti neformaliojo švietimo ugdymo įstaigų įvairaus amžiaus mokinius. 

        Bet koks menas, kuris yra sukurtas, ketinant jį nusiųsti paštu, gali būti pavadintas pašto menu 

(mail art). Mail art’as - tai laiško menas Fluxus dvasia. Atvirlaiškis yra būdas perduoti kam  nors 

žodinę žinutę ar (ir) tam tikrą idėją, kuri nėra žodinė. Tai nevaržoma kūryba nuo laiško, atviruko 

formos iki teksto ženklų, simbolių. Atsisakoma tradicinio atviruko funkcijos ir tam tikra forma 

vykdoma akcija – žaidimas. Jūs žiūrite į jums atsiųstą žinutę ir tik nuo jūsų priklauso ką ten 

pamatysite, suprasite, pajausite... 

 

                                                          II. KONKURSO TIKSLAI 

1.Motyvuoti vaikus prasmingai bendrauti praplečiant komunikavimo priemones. 

2.Ugdyti vaikų  kūrybinę saviraišką  naudojant  media meno galimybes. 

3.Plėtoti bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigų. 

 

III. DALYVIAI 

 Neformaliojo švietimo mokyklų 7-19 metų mokiniai (žr. VI dalį). 

 

                                   IV. REIKALAVIMAI KONKURSINIAM DARBUI 

1. Konkurso tema – laisva. 

2. Atlikimas -  pasirinktomis mišriomis technikomis. 

3. Darbų formatas 10 x15 cm. 

4. Priimami individualūs darbai (1 autorius – 1-3 darbai). 

5. Nekokybiški, neatitinkantys nurodytų reikalavimų darbai vertinami bei eksponuojami nebus.         

6. Darbų kiekis iš vienos mokyklos neribojamas. 

http://dainutekstai.lt/r172747/marijonas-mikutavicius-mano-mieste.html


 

 

V. DARBŲ PRISTATYMAS 

1. Atvirlaiškius pristatyti arba atsiųsti paštu iki  2020 m. balandžio 1d.                                         

 į Utenos meno mokyklą, dailės skyrių  (J. Basanavičiaus gatvė 36, Utena, LT-28140). 

2. Darbus pristatyti nesusuktus, neįrėmintus ir nepasportuotus. 

3. Kiekviename atvirlaiškyje tekstui skirtoje vietoje priklijuokite dalyvio kortelę (žr. žemiau ).  

4.Dalyvių ir laimėtojų darbai bus eksponuojami Utenos Meno  mokykloje, dailės skyriuje               

2020 m. balandžio 27d. – gegužės 15d.  

Dalyvių darbai bus publikuojami įvairiose medijose. 

 

VI. DARBŲ VERTINIMAS 

Darbai bus vertinami organizatorių sudarytos vertinimo komisijos: Utenos meno mokyklos 

direktoriaus pavaduotojas Giedrius Mazūras, mokytoja metodininkė Dana Burbienė, mokytoja 

metodininkė Jūratė Mitalienė,  mokytoja metodininkė Ilona Bartkienė , mokytojas metodininkas 

Danius Galiauskas. 

Darbai bus vertinami šiose amžiaus grupėse: 

 I grupė – 7-12 m.( I-II-III vietos ir 5 nominacijos ). 

II grupė – 13-15 m.( I-II-III vietos ir 5 nominacijos ). 

III grupė – 16-19 m.(  I-II-III vietos ir 5 nominacijos ). 

Vertinimo komisija atsižvelgs į idėjos išpildymą, dailės technikų raišką, darbų originalumą, 

meniškumą, užbaigtumą. 

Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti diplomais, padėkomis, dovanėlėmis.  

Rėmėjai: Utenos meno mokykla, Kasparas Mociūnas, UAB CHARLOT LT, Giedriaus Mazūro 

keramikos studija. 

Informacinis rėmėjas: laikraštis ,,Utenos diena“. 

Konkurso rezultatai bus paskelbti iki 2020 metų balandžio 27d. tinklapyje. 

 http:// www.menas.utena.lm.lt . Nugalėtojai bus informuojami etiketėje nurodytu el.paštu. 

Diplomus ir padėkas  bus galima atsiimti Utenos meno mokykloje, dailės skyriuje  

(Basanavičiaus g.36) arba atsiųsime jūsų nurodytu  adresu. 

Konkurso organizatoriai pateiktų darbų  negrąžina bei pasilieka teisę neatlygintinai naudoti bet kokia 

apimtimi ir bet kur kitaip viešai skelbti. 

Darbo atsiuntimas reiškia sutikimą su visomis konkurso sąlygomis. 

 

 

 Informacija teikiama: +370 389 61598 

http://www.menas.utena.lm.lt/

