
 

 

 

 

 

UŽGAVĖNIŲ PERSIRENGĖLIŲ KAUKIŲ  KŪRYBOS KONKURSAS    

,,UŽGAVIENIU MUONĀ“ 

 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Užgavėnių persirengėlių kaukių kūrybos konkurso nuostatai (Toliau – Nuostatai) reglamentuoja 

konkurso „Užgavieniu muonā“ (toliau vadinama – Konkursas) organizavimą, vykdymą, 

vertinimą ir apdovanojimą. 

2. Konkurso tikslai:  

2.1. Skatinti Telšių rajono bendruomenės narių kūrybinius gebėjimus ir stiprinti kartų 

bendradarbiavimą;  

2.2. Didinti Užgavėnių tradicijų pažinimą ir žinomumą apie persirengėlius bei jų kaukių 

gamybos technologijas ir būdus; 

       3. Konkurso organizatorius – Telšių kultūros centras. 

       4. Informacija apie Konkursą skelbiama socialinio tinklo „Facebook“ Telšių kultūros centro 

paskyroje. 

 

                                                                  DALYVIAI 

 

       5. Konkurse gali dalyvauti visi norintys: dalyvių amžius bei socialinis statusas neribojami.  

       6. Konkurso dalyviai varžysis keturiose amžiaus grupėse: 

              I grupė – ikimokyklinių įstaigų auklėtiniai; 

              II grupė – priešmokyklinių grupių ir pradinių klasių moksleiviai; 

              III grupė –  5 – 12 kl. moksleiviai; 

              IV grupė  – suaugusieji, šeimos 

 

                DARBŲ PRISTATYMAS 

 

7. Priimami pavienių ir grupės autorių kūrybos darbai. 

PATVIRTINTA 

Telšių kultūros centro direktoriaus  

2023 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V - 1 



8. Konkurse bus vertinamos tik Užgavėnių tradicijoms būdingų personažų-persirengėlių 

kaukės. 

9. Vienas autorius (ar kūrėjų grupė) gali pristatyti ne daugiau kaip du sukurtus darbus.  

10. Pateikdami darbus Konkursui, dalyviai suteikia organizatoriams teisę viešinti Konkursui 

atsiųstų darbų nuotraukas, autoriaus ar (kūrėjų grupės pavadinimą) vardą, pavardę, amžių bei 

atstovaujamą organizaciją. 

 

            DARBŲ ATLIKIMO TECHNIKA IR SĄLYGOS 

 

11. Užgavėnių persirengėlių kaukės (Velnias, Meška, Ožys, Arklys, Ragana, Giltinė, Malpa, Gervė, 

Gandras, Daktaras, Kareivis, Morė, Lašininis, Kanapinis ir pan.) privalo būti  pagamintos, 

nupieštos, nutapytos ar kitaip sukurtos, atsižvelgiant į etnines lietuvių tradicijas. Konkursas 

neskatina rasės, etniškumo, turtinės padėties, lyties ar lytinės orientacijos nulemtų skirtumų 

priešpriešų, todėl akcentuotinas solidarumas visoms socialinėms grupėms. Nesantaiką 

kurstantys kūrybos darbai bus nevertinami ir nepristatomi parodoje. 

12. I grupės dalyviai (ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai) konkursui pateikia piešinių 

nuotraukas. Piešiniai – ant A3 formato lapo. Piešinio atlikimo technika – įvairi. Nupiešta 

privalo atitikti etnines lietuvių tradicijas (personažas būdingas Užgavėnių šventei). Piešiniai 

privalo būti tvarkingi, estetiški, išbaigti. Netvarkingi, neišbaigti kūrybos darbai bus nevertinami 

ir nepristatomi parodoje.  

13. II, III ir IV grupių dalyviai Konkursui pateikia tradicinių Užgavėnių persirengėlių kaukes. 

Kaukės privalo būti pagamintos tokio dydžio, kad būtų galima pritaikyti praktiniam naudojimui. 

Kaukių pagaminimo technika įvairi: papjė mašė, medinės, siūtos iš natūralaus kailio, megztos, 

padarytos iš popieriaus kartono, medžio ir kt. medžiagų. Darbai privalo būti nauji, estetiškai 

pagaminti. Netvarkingi, neišbaigti kūrybos darbai bus nevertinami ir nepristatomi parodoje.  

14. Konkursui teikiami visų grupių kūrybos darbai priimami adresu: Telšių kultūros centras, 

Respublikos g. 18.,  nuo vasario 8 d., iki vasario  10 d.   

15. Kartu su darbu (kaukės vidinėje pusėje, piešinio - išorinėje) turi būti pateikti autoriaus (arba 

kūrybinės grupės) vardas (-ai), pavardė (-s), amžius, kokią organizaciją atstovauja, mokytojo (-

ų) vardas, pavardė ir kiti kontaktiniai duomenys (telefono numeris). 

16. Pasibaigus parodos terminui darbai turi būti pasiimami per savaitę iki kovo 7 d., kitu atveju 

darbai bus padovanoti arba sunaikinti. 

 



                 DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

17. Darbus vertins organizatorių sudaryta vertinimo komisija. Vertinant atsižvelgiama į kokybišką 

kūrybinio darbo pateikimą, kaukės estetinį išbaigtumą, atitiktį tradicijoms, atlikimo techniką, 

originalumą, kūrinio atitikimą Konkurso dalyvių grupės kategorijai. 

18. Visose grupėse bus išrinkti I – III vietų laimėtojai, visi dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, 

laureatai – diplomais ir atminimo dovanomis. 

19. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas. 

20. Darbai, pateikti pasibaigus terminui, bus nepriimami ir nevertinami. 

 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Paroda - konkursas vyks Telšių kultūros centro fojė 2023 m. vasario 13-26 d., nugalėtojai 

skelbiami 2023 m. vasario 20 d. numatytame renginyje bei socialinio tinklo „Facebook“ Telšių 

kultūros centro paskyroje. 

22. Daugiau informacijos teikia konkurso koordinatorės: 

Telšių kultūros centro folkloristė Rita Macijauskienė, tel. nr. 8 (685) 76731, el. paštas: 

marita1216@gmail.com;  

Telšių kultūros centro etnografė Sigita Dacienė, tel. nr. 8 (699) 04993, el. paštas: 

s.daciene@gmail.com. 
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