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Vaikų kūrybos konkurso „Gyvūno teisių knyga“, skirto 2022-iesiems - Gyvūnų 

gerovės metams, 

NUOSTATAI 

I. BENDROJI DALIS 

1. Konkurso tema – „Gyvūno teisių knyga”. Konkursas skirtas LR Seimo paskelbtiems Gyvūnų gerovės 

metams 2022 paminėti. Konkursą globoja Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija.  

II. KONKURSO TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

2. Minint Gyvūnų gerovės metus, propaguoti „Penkias gyvūnų laisves“, skleisti gyvūnų gerovės 

idėjas. 

2.1. Atkreipti visuomenės dėmesį į gyvūnų gerovės svarbą. 

2.2. Skatinti vaikus ir jaunimą suprasti bei perteikti savo kūrinyje pagrindines gyvūnų laisves, skatinti 

atsakomybę už auginamus gyvūnus, ugdyti atsakingus šeimininkus, ugdyti pagarbą gyvūnams. 

2.3. Lavinti vaikų meninę saviraišką, paremtą gyvūnų laisvių ir gerovės supratimu.  

II. KONKURSO ORGANIZATORIUS 

3. Lietuvos kinologų draugijos Mokymo centras, Visorių g. 8, Vilnius. Konkursą globoja Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministerija.  

III. KONKURSO DALYVIAI 

4. Konkurse gali dalyvauti šalies ugdymo įstaigų 0-4 kl. mokiniai. 

IV. KONKURSO SĄLYGOS 

5. Konkursas vyks iki 2022 m. gegužės 23 d. 

6. Konkurso dalyviai registruojami iki gegužės 15 d. – prašome užpildyti registracijos anketą 

https://forms.gle/ugfgQqNYaUUX2up19. Darbai pateikiami iki gegužės 23 d., juos siunčiant Lietuvos 

kinologų draugijos Mokymo centrui (Visorių g. 8, LT-08300, Vilnius). Galima siųsti ir į šiuos 
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paštomatus: PC Mandarinas, DPD paštomatas 007, Ateities g. 91, 06324 Vilnius; PC Mandarinas, 

Omniva paštomatas 88814, Ateities g. 91, 06324 Vilnius. 

7. Geriausiai įvertinti darbai bus eksponuojami Lietuvos kinologų draugijos renginiuose, miestų 

bibliotekose, kitose edukacinėse erdvėse. 

8. Laimėtojai bus paskelbti gegužės 25 d. Lietuvos kinologų draugijos interneto svetainėse 

www.kinologija.lt ir www.mesirsunys.lt bei LKD feisbuko paskyroje.  

V. DARBAI IR JŲ VERTINIMAS 

9. Darbuose turi atsispindėti „Penkios gyvūnų laisvės“, gyvūnų gerovės ir atsakingo jų auginimo 

aktualijos: gyvūnų poreikių supratimas, rūpinimasis, pagarba ir meilė jiems. 

10. Darbai gali būti atliekami įvairia technika. 

11. Darbų formatas ir puslapių skaičius neribojamas. 

12. Darbai gali būti kelių autorių arba visos klasės kolektyvinis darbas.  

13. Darbai turi būti paruošti eksponuoti: apatiniame dešiniajame kampe spausdintomis raidėmis turi 

būti užrašyta autorių vardai, pavardės ir/arba klasė, mokyklos pavadinimas. Atskirai prašome 

parašyti mokytojos pavardę ir e. pašto adresą. 

14. Darbai bus vertinami šiose amžiaus grupėse: 1 gr. – 0 kl. (priešmokyklinė), 2 gr. – 1 kl., 3 gr. – 2 

kl., 4 gr. – 3 kl., 5 gr. – 4 kl. 

15. Darbus vertins komisija, sudaryta iš Lietuvos kinologų draugijos bei Vilniaus kolegijos Menų ir 

kūrybinių technologijų fakulteto atstovų. 

16. Vertinant darbus bus atsižvelgiama į meniškumą, estetiškumą, formos ir turinio originalumą, 

temos atskleidimą. 

17. Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti konkurso globėjo, rėmėjo/-ų ir organizatorių įsteigtais 

prizais. 

18. Dėl apdovanojimų perdavimo autoriai arba jų atstovai bus informuoti asmeniškai. 

19. Mokytojams ir visoms dalyvavusioms klasėms bus įteikti Lietuvos kinologų draugijos padėkos 

raštai.  

VI. KONKURSO GLOBĖJAS 

20. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. 
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VII. KONKURSO PARTNERIS 

20. Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas. 

VIII. KONKURSO RĖMĖJAI 

21. Gyvūnų prekių parduotuvių tinklas „Kika“ ir prekės ženklas „Nature‘s Protection“.  

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Lietuvos kinologų draugijos Mokymo centro projektų 

vadovė Dovilė Masalskaitė el. p. lkd.dovile@gmail.com , tel. .+370 615 53502.  


