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Tarptautinis piešinių konkursas  

„BALTASIS RAITELIS“ 

skirtas 500-osioms Šv. Kazimiero užtarimu ir globa laimėto mūšio - LDK miesto 

Polocko apgynimo metinėms 
 

 

Lietuvos Šv. Kazimiero Ordinas ir Kauno Šv. Jurgio Konventas kviečia iškiliai sutikti 500-ąsias Šv. 

Kazimiero užtarimu ir globa laimėto mūšio - LDK miesto Polocko - apgynimo metines.  

 

Šią svarbią Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės pergalę 1518 m. įkvėpė visoje 

Europoje garsus ir Romos katalikų bažnyčios pripažintas stebuklas - Šventasis Kazimieras, pasirodęs 

raitelio ant balto žirgo vaizdiniu, kariaunai parodė kelią per sraunią Dauguvos upę. 

 

Konkurso tikslas: naudojant įvairias piešimo technikas atskleisti Šv. Kazimiero stebuklo ypatumus 

ir būsenas. 

 

Konkurso uždaviniai:  

1. Skatinti jaunųjų kūrėjų sąlytį su sakraliuoju menu. 

2. Ugdyti mokinių vertybines nuostatas, kūrybinę iniciatyvą, estetinį suvokimą. 

3. Supažindinti visuomenę su mokinių kūrybine veikla. 

 

Piešinių konkurso dalyvių amžiaus grupės: 

I grupė: 8-10 metų. 

II grupė: 11-14 metų. 

III grupė: 15-19 metų. 

* Konkurse gali dalyvauti pavieniai autoriai arba grupės, mokymo įstaigos. Viena mokymo įstaiga 

gali atsiųsti ne daugiau kaip 10 darbų.  

 

Reikalavimai: 

1. Piešiniai pateikiami ant A3 lapo formato. 

2. Galimos įvairios piešinių atlikimo technikos – guašu, akvarele, tušu, kreidelėmis, pieštukais ir kt. 

3. Darbų skaičius: vienas dalyvis gali pateikti tik vieną darbą. 

4. Konkursui pateikiami piešiniai turi būti tvarkingi, užbaigti, nesutepti ir nesuglamžyti. 

5. Ant piešinio priklijuojama dalyvio kortelė, kurios išmatavimai yra 3x10 cm. Kortelė klijuojama 

ant dešiniojo ir apatinio gerosios lapo pusės (piešinio) kampo.  

 



Dalyvio kortelėje nurodoma informacija:  

o darbo pavadinimas; 

o dalyvio (-ės) vardas, pavardė; 

o dalyvio (-ės) amžius; 

o mokymo įstaiga; 

o šalis; 

o darbo vadovo (-ės) (jeigu yra) vardas, pavardė. 

 

6. Atsiunčiant piešinį būtina nurodyti kontaktus: telefono nr., el. paštą, adresą, kuriais būtų galima 

susisiekti.  

* Konkurso dalyvių darbai nebus grąžinami. 

  

Pateikdamas piešinį Konkursui autorius tampa Konkurso dalyviu bei sutinka, kad: 

o konkursui pateikti piešiniai gali būti neatlygintinai ir be apribojimų naudojami Konkurso 

sklaidos tikslais; 

o piešiniai eksponuojami parodose be papildomo autoriaus sutikimo; 

o piešiniai skelbiami organizuojančios organizacijos elektroninėje svetainėje, socialiniuose 

tinkluose. 

 

Konkurso darbus vertins komisija. Konkurso laureatai bus apdovanoti diplomais ir atminimo 

dovanomis. Visi dalyviai gaus padėkos raštus. 

 

Apdovanojimai vyks 2018 m. gegužės mėn. 20 d. Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje (Kaunas, 

Lietuva), ,,Šv. Kazimiero užtarimu ir globa – LDK kariuomenės  pergalė prie Polocko. 500 metų 

sukakties (1518-2018) minėjimas“ renginio metu. 

 

Darbus pateikti  iki 2018 m. gegužės mėn. 5 d. nurodytu adresu: 

Piešinių konkursui ,,Baltasis raitelis“ 

 

Šv. Jurgio Konventas 

Papilio g. 9  

44275 Kaunas 

Lietuva 

 

Kilus klausimams prašome kreiptis į konkurso koordinatorius: 

 

Kristina Giedraitienė mob.: +370 610 13627, el.paštas: platanas@tremex.lt 

Aidas Augustis mob.: +370 620 94051, el. paštas: aidas.august@gmail.com 

 

 

Renginio organizatoriai: Kauno Šv. Jurgio konventas ir Šv. Kazimiero ordino Kauno komtūrija 
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