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RESPUBLIKINIO NEFORMALIOJO UGDYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ VIRTUALAUS 

KONKURSO-PARODOS „DUONOS DIENA“ NUOSTATAI 

 

 

Vasario 5-ąją minima Šv. Agotos arba Duonos diena. Buvo tikima, kad per Šv. Agotos 

vardines bažnyčioje pašventinta duona įgauna apsauginių galių. „Šv. Agotos duonos pagalba 

būdavo atkerimi blogosios akies nužiūrėti žmonės ir gyvuliai. Ne viena mama, išleisdama sūnų į 

armiją (ar dar blogiau – į karą), į jo drabužį įsiūdavo pašventintos duonos gabalėlį, kad šis saugotų 

jos vaiką nuo priešo kulkos. Jei namuose kildavo gaisras, žmonės apnešdavo Šv. Agotos duoną 

aplink trobesį ir mesdavo jį į ugnį, kad ši nurimtų…“1. Šiais laikais pavojai yra kitokie, bet vis dar 

tikima, kad Šv. Agotos duonelė yra apsauginė. „Ją žmonės nešiojasi piniginėse, vežiojasi mašinose, 

tikėdamiesi apsisaugoti nuo vagysčių, avarijų ir kt. nelaimių“2.  

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių menų mokykla organizuoja respublikinį neformaliojo ugdymo įstaigų mokinių 

virtualų konkursą-parodą „Duonos diena“, skirtą skatinti mokinius domėtis duonos reikšme 

lietuvių kultūroje, plėtoti mokinių vaizduotę ir kūrybiškumą. Taip pat, pasigaminti apsauginius 

duonos amuletus, juos padabinti ir pasidalinti jų nuotraukomis su plačiąja visuomene. 

2. Respublikinio neformaliojo ugdymo įstaigų mokinių virtualaus konkurso-parodos 

„Duonos diena“ nuostatai reglamentuoja tikslus, organizavimą, sąlygas ir vertinimo tvarką. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas. Skatinti mokinius domėtis duonos reikšme lietuvių kultūroje, plėtoti mokinių 

vaizduotę ir kūrybiškumą, parodant ir/ar primenant šiuolaikiniams vaikams ir jaunuoliams, kokių 

ypatingų galių gali turėti mūsų duona kasdieninė. 

 

4. Uždaviniai:   

4.1. Paskatinti susidomėjimą Šv. Agotos duonos tradicijomis.  

4.2. Parodyti kaip seniai pamirštos tradicijos gali būti transformuojamos ir pritaikomos 

šiuolaikiniame pasaulyje.  

4.3. Skatinti vaikų kūrybinį polėkį, duonos riekelę paverčiant širdžiai mielu amuletu. 
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III SKYRIUS  

DALYVIAI 

 

5. Konkurse-parodoje kviečiami dalyvauti respublikos neformaliojo ugdymo įstaigų 

mokiniai. 

Konkurso dalyvių tikslinės grupės: 

I grupė – iki 9 metų; 

II grupė – 10–14 metų;  

III grupė – 15–19 metų. 

 

IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMAS 

 

6. Virtualus konkursas-paroda vyks nuo 2021 m. sausio 25 d. iki 2021 m. vasario 15 d. 

tokiais etapais:  

• Darbų siuntimas: 2021 m. sausio 25 d.–vasario 4 d. 12.00 val. (imtinai); 

• Darbų paskelbimas ir vertinimas: 2021 m. vasario 5–12 d.  

• Nugalėtojų paskelbimas: 2021 m. vasario 15 d.  

7. Dėl šalyje paskelbto karantino visi konkurso etapai vyksta nuotoliniu būdu. 

8. Kviečiame neformaliojo ugdymo pedagogus skirti šiek tiek laiko ir supažindinti vaikus su 

Šv. Agotos duonos tradicijomis, o pačią amuletų gamybą palikti vaikų kūrybiniam polėkiui.  

Čia rasite video su rekomendacija, kaip galima pasigaminti duonos amuletą: 

https://youtu.be/ses78UXYYi8   

9. Pagamintų duonos amuletų nuotraukas JPG (JPEG) formatu siųsti el. paštu 

jovitagendvile@gmail.com. Nuotraukų formatas neturi viršyti 5 MB, didžiosios ilgosios kraštinės 

ilgis – ne mažiau kaip 2000 pikselių. Failo pavadinimas turi būti toks: amuleto 

pavadinimas_autoriaus pavardė_autoriaus vardas_metai.  

10. Siunčiamame el. laiške prašome nurodyti dalyvio vardą, pavardę, amžių, ugdymo 

įstaigą, atstovaujantį pedagogą ir pedagogo kontaktinius duomenis. 

11. Vasario 5 d. (Šv. Agotos dieną) visi darbai bus patalpinti Šiaulių menų mokyklos 

tinklalapyje www.siauliumn.lt (kaip virtuali paroda) ir paskelbti Menų mokyklos Facebook 

paskyroje (https://www.facebook.com/%C5%A0iauli%C5%B3-men%C5%B3-mokykla-

590685124309260 ), kur vyks viena konkurso dalis. 

12. Organizatorių sudaryta vertinimo komisija (toliau – Komisija) kiekvienoje amžiaus 

grupėje išrinks I–III vietų nugalėtojus dvejose kategorijose: „Kūrybiškiausias amuletas“, 

„Sudėtingiausios kūrybinės technikos panaudojimas“. 

13. Menų mokyklos Facebook paskyroje daugiausia patiktukų („Like“) surinkę dalyviai 

bus taip pat apdovanoti I–III vietomis neskirstant dalyvių į amžiaus grupes.  

 

V SKYRIUS  

DARBŲ REIKALAVIMAI 

 

14. Visų apsauginių duonos amuletų pagrindas turi būti juoda arba šviesi duona. 

15. Pačią gamybos ir puošybos techniką bei priemones konkurso dalyviai pasirenka 

savarankiškai.  
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16. Konkurso dalyvis gali pateikti tik vieno amuleto nuotrauką ar to paties amuleto 

nuotraukų koliažą.  

 

VI SKYRIUS  

VERTINIMAS 

 

17. Darbus vertins Šiaulių menų mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija. 

18. Darbai, neatitinkantys 9, 14, 16 punktuose nurodytų reikalavimų, vertinami nebus. 

19. Darbai, pateikti vėliau, nei numatyta šių Nuostatų 6 punkte, vertinami nebus. 

20. Pagal tikslines amžiaus grupes bus išrinkta po tris prizines vietas 12 punkte minėtose 

kategorijose (viso 18 nugalėtojų). Taip pat, diplomais bus apdovanoti trys daugiausia žiūrovų 

patiktukų surinkę dalyviai. Nugalėtojai bus apdovanojami diplomais ir prizais, o jų mokytojai 

padėkomis.  

21. Trys padėkos raštai bus skiriami daugiausia konkurso-parodos dalyvių 

atstovaujantiems mokytojams. 

22. Komisija pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas. 

23. 2021 m. vasario 15 d. nugalėtojai bus skelbiami Menų mokyklos internetiniame 

puslapyje (www.siauliumn.lt ) ir Menų mokyklos Facebook paskyroje  

24. Diplomai ir padėkos raštai bus siunčiami registracijos metu nurodytu el. paštu, o dėl 

prizų atsiėmimo organizatoriai susisieks asmeniškai. 

 

VII SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

  25. Konkurso organizatoriai turi teisę neeksponuoti kūrinių, įtariant plagiatą, ar 

neatitinkančių nuostatų reikalavimų 

  26. Organizatoriai turi teisę konkursui atsiųstus darbus – nurodę jų autorystę – naudoti 

leidžiant leidinius, konkursui viešinti (plakatai, katalogai, periodinė spauda ir kt.) ir publikuoti 

internetinėje erdvėje. Už darbų panaudojimą autoriams honoraras nemokamas, kūriniu naudojamasi 

be atskiro autoriaus sutikimo. 

27. Darbų atsiuntimas organizatoriams – laikomas autorių sutikimu su sąlygomis, 

išdėstytomis šiuose nuostatuose.  

    28. Konkurso-parodos sumanytojos ir organizatorės – Šiaulių menų mokyklos konferencijų 

ir renginių organizatorė Jovita Gendvilė, mob. +370 65881943, el. paštas 

jovitagendvile@gmail.com ir projektų administratorė Vilma Ptašinskienė. 

    29. Konkurso-parodos koordinatorė – Šiaulių menų mokyklos Dailės-dizaino studijos vyr. 

mokytoja (į mokytoją kreiptis visais metodiniais klausimais) Vilma Ptašinskienė, tel. +370 

69949684, el. paštas vilmaptaske@gmail.com  

 

_____________________________ 
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