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LIETUVOS MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO „PAGAUK KARALIŠKĄ 

VAIKYSTĖS SAPNĄ“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyrius, Vilniaus Šolomo 

Aleichemo ORT gimnazija, Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba, Vilniaus miesto socialinių 

pedagogų metodinis būrelis ir  Vilniaus Žvėryno seniūnija kviečia mokyklų bendruomenes būti 

aktyviomis ir dalyvauti Lietuvos mokinių kūrybinių darbų konkurse „Pagauk karališką vaikystės 

sapną“. 

2. Lietuvos mokinių kūrybinių darbų konkurso „Pagauk karališką vaikystės sapną“ (toliau – 

Konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus ir uždavinius, dalyvius, organizavimo, kūrybinių 

darbų pristatymo bei vertinimo tvarką, laimėtojus, apdovanojimą.  

3. Lietuvos mokinių kūrybinių darbų konkursas „Pagauk karališką vaikystės sapną“, skirtas 

Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai paminėti.  

 

II.   TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Konkurso tikslas – kviesti ugdymo įstaigų bendruomenių narius sukurti sapnų gaudyklę, 

sudarant  ugdytiniams galimybę dalintis šviesiomis ir teigiamomis mintimis, skatinant jų kūrybiškumą, 

saviraišką, susipažindinti su sapnų gaudyklės gaminimo technika bei įprasminti istorinį - kultūrinį 

paveldą.  

5. Konkurso uždaviniai: 
6. Palaikyti vaikų, pedagogų, tėvų bendradarbiavimą, gerinant psichologinę atmosferą įvairių 

santykių plotmėje. 

7. Skatinti vaikų iniciatyvumą,  kūrybiškumą, fantaziją, leisti pajusti mokiniams savo kūrybos 

indėlį ir svarbą. 

8. Ieškoti būdų ir perteikimo galimybių, padedančių puoselėti vaikų emocinės sveikatos 

gerinimą, ugdant nuoširdžią, jautrią, dėmesingą ir sąmoningą asmenybę.  

9. Plėtoti tarpdalykinę integraciją ir kūrybinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ugdymo įstaigų. 

10. Supažindinti vaikus su sapnų gaudyklės atsiradimo istorija. 

11. Vilniaus Žvėryno mikrorajone surengti sapnų gaudyklių parodą ir prisidėti prie kultūrinio 

miesto gyvenimo puoselėjimo. 

 

III. DALYVIAI 

12. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigų  1-11  klasių mokiniai, 

kuriems Konkursui pasirengti padės ugdymo įstaigų pedagogai, klasių auklėtojai ar švietimo pagalbos 

specialistai, mokinių tėvai.  

IV.   KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

13. Konkurso organizavimas susideda iš trijų etapų. 

13.1. I etapas - dalyvių registracija 

13.1.1 Dalyvių registracija vykdoma iki 2021 m. birželio 11 d.  



13.1.2. Dalyvių registracija vykdoma adresu: a.solomogimnazija@gmail.com   atsiunčiant 

užpildytą dalyvio anketą (priedas). 

13.1.3. Užsiregistravusiems dalyviams per tris darbo dienas bus išsiųstas jų dalyvavimo 

patvirtinimas ir sapnų gaudyklės atsiradimo istorija bei gaminimo instrukcijos. 

13.2  II etapas - kūrybinių darbų (sapnų gaudyklių) atsiuntimas arba pristatymas 

adresu: J. I. Kraševskio g. 5, LT – 08118, Vilnius, iki birželio 18 d.  

13.2.1.  Konkurso tematika – sapnų gaudyklė.  

13.2.2. Konkursui pateikiamos sapnų gaudyklės, kurių skersmuo būtų nuo 30 cm iki 100 cm. 

Sapnų gaudyklės gaminimui reikia pasirinkti tvirtą pagrindą - ratą. Jis gali būti: iškirptas iš storo 

kartono, sulenktas iš gluosnio vytelės, išpjautas iš plonos medžių drožlių plokštės ar plastiko. Ratui 

apsukti reikia naudoti vienspalvį tvirtą siūlą, virvelę ar ploną odos juostelę. Sapnų gaudyklės 

papuošimui galima naudoti įvairias dekoravimo priemones: karoliukus, plunksnas ir kt.  

1.2.3. Sapnų gaudyklės bus eksponuojamos Vilniaus Žvėryno mikrorajono parke, todėl 

reikėtų rinktis lietui atsparias medžiagas.  

13.2.4. Įvadinėms diskusijoms pradėti Jus gali įkvėpti šios mintys: 

Sapnai – labai svarbi žmogaus gyvenimo dalis. Puiku, kai jie pasirodo tarsi gražus filmas, 

kurį prabudę prisimename su pasimėgavimu. Bet būna ir taip, kad vietoje saldžių sapnų regime 

košmarus, kurie pažadina vidury nakties ir padovanoja nerimą. 

Sapnų reikšmė žmonėms nuo seno neduoda ramybės. Senovės Mesopotamijoje ir Egipte 

sapnai buvo traktuojami kaip dievų siunčiamos žinutės. Graikai ir romėnai pagal sapnus pranašavo 

ateitį. Lietuvių pagonybės istorijoje taip pat įmanoma rasti ryškių atgarsių, susijusių su sapnų tema – 

žyniai valdovams, kunigaikščiams, genties vadams aiškindavo sapnus, o šie jų klausydavosi. 

Pavyzdžiui, legenda apie Vilnių taip pat siejama su kunigaikščio Gedimino sapnu, kuris susapnavo 

plieninį, ant kalno staugiantį vilką. Krivis interpretavo šį sapną tarsi ženklą, siųstą dievų, prašant, kad 

vietoje, kurioje kunigaikštis savo sapne regėjo vilką, būtų pastatytas galingas ir stiprus miestas, o 

garsas apie jį pasklistų plačiai pasaulyje. 

Įdomu, o ką sapnavo mūsų vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas? Ką pranašavo jo žyniai? 

Ar galėjo Mindaugas numatyti tokią reikšmingą savo vietą Lietuvos istorijos vingiuose? Mums belieka 

tik spėlioti ir tikėtis, kad mus aplankys karališki sapnai ir atsiųs žinutę ateičiai.  

13.2.5. Konkursui pateiktas kūrybinis darbas (sapnų gaudyklė) turi būti originalus asmeninis 

rankų darbas.  

13.2.6. Darbų skaičius neribojamas.  

13.3. III etapas -  konkurso darbų vertinimas ir  rezultatų skelbimas, apdovanojimai. 

13.3.1. Konkurso rezultatai skelbiami birželio 25 d. gimnazijos svetainėje, Facebook 

puslapyje (Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija - Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija 

(jewishschool.lt), Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija | Facebook.)  bei informuojami 

laimėtojai asmeniškai.  

13.3.2. Kūrybiniai darbai bus vertinami Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos 

sudarytos vertinimo komisijos.  

13.3.3. Vertinimo kriterijai:  

13.3.3.1. kūrybinis darbas atliktas pagal numatytus reikalavimus;  

13.3.3.2. kūrybinio darbo originalumas; 

13.3.3.3. kūrybinio darbo kokybė. 

14. Darbai, neatitinkantys Konkurso reikalavimų, pristatyti per vėlai, nebus pateikiami 

vertinimo komisijai.  

15. Pateikdami darbus Konkurso dalyviai sutinka, kad jų darbai bus neatlygintinai 

demonstruojami, fotografuojami, o darbų atvaizdai publikuojami gimnazijos svetainėje, Facebook 

puslapyje ar kitose interneto svetainėse  populiarinimo ir viešinimo tikslais. Konkurso organizatorius 

įsipareigoja neviešinti konkurso dalyvių pateiktos asmeninės, kontaktinės informacijos.  

16. Konkurso Organizatorius, esant būtinybei, pasilieka teisę keisti taisykles, dalyvavimo 

sąlygas.  

17. Darbai bus vertinami ir apdovanojami pagal amžiaus grupes:   

mailto:a.solomogimnazija@gmail.com
http://jewishschool.lt/
http://jewishschool.lt/
https://www.facebook.com/SholomAleichemo


I grupė – 1, 2, 3, 4 klasių mokiniai (penkios prizinės vietos); 

II grupė – 5, 6, 7, 8  klasių mokiniai (penkios prizinės vietos);  

III grupė – 9, 10, 11 klasių mokiniai (penkios prizinės vietos). 

18. Visiems Konkurso dalyviams skiriamos padėkos, o jų mokytojams - renginio 

organizatoriaus padėkos raštai (atsiunčiami el. paštu). Konkurso nugalėtojai apdovanojami diplomais ir 

rėmėjų prizais. 

19. Konkurso vieta: Vilniaus  Šolomo Aleichemo ORT gimnazija, adresas: I. J. Kraševskio g. 

5, LT-08118, Vilnius, telefonas: (8 5) 241 0235, elektroninio pašto adresas: 

a.solomogimnazija@gmail.com   
 

IV.            BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

20. Konkurso koordinatoriai ir vykdytojai: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Bendrojo ugdymo skyrius; Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, pradinių klasių vyr. mokytoja Egidija Žukauskienė, pradinių klasių vyr. mokytoja Vaiva 

Seliavienė, pradinių klasių vyr. mokytoja Lina Kaminskienė, Vilniaus pedagoginės psichologinės 

tarnybos socialinė pedagogė Aurelija Zacharevičienė; Vilniaus miesto socialinių pedagogų metodinio 

būrelio pirmininkas socialinis pedagogas Vytautas Visockas. 

21. Išsamesnė informacija visais iškilusiais klausimais: 

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos pavaduotoja ugdymui E. Žukauskienė, tel. 

868788263,  

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos vyr. mokytoja Vaiva Seliavienė, tel. 

861337709,  

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos vyr. mokytoja Lina Kaminskienė, tel. 

860647772,  

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos vyr. mokytoja Edita Petraitytė, tel. 868581763, 

Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė Aurelija Zacharevičienė, tel. 

868044555. 
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Lietuvos mokinių kūrybinių darbų              

konkurso „Pagauk karališką vaikystės sapną“ 

priedas 

 

DALYVIO ANKETA 

Dalyvio vardas, pavardė  

Dalyvio klasė, amžius  

Mokytojo vardas, pavardė  

Mokytojo telefono numeris  

Mokytojo el. pašto adresas  

Mokyklos pavadinimas  
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