
PATVIRTINTA 

Prienų r. savivaldybės administracijos 

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 

2022 m. rugpjūčio 25 d. 

įsakymu Nr. STĮ-80         

 

RESPUBLIKINIO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 1–12 KLASIŲ MOKINIŲ 

ILIUSTRACIJŲ KONKURSO „BIBLIJOS TAKAIS. ŠVENTOJO RAŠTO ATSPINDŽIAI 

ŠIANDIENOS BESTSELERIUOSE IR/AR JŲ EKRANIZACIJOSE“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinio bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokinių iliustracijų konkurso 

„Biblijos takais. Šventojo Rašto atspindžiai šiandienos bestseleriuose ir/ar jų ekranizacijose“ (toliau 

– Konkurso) nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką, 

reikalavimus darbų pateikimui, konkurso darbų vertinimo bei dalyvių ir laimėtojų apdovanojimo 

tvarką. 

2. Konkursą organizuoja Prienų r. Išlaužo pagrindinė mokykla, Kauno r. Šlienavos 

pagrindinė mokykla, Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija, Prienų švietimo pagalbos tarnyba, 

Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius, Vilkaviškio vyskupijos 

katechetikos centras. 

3. Konkurso rėmėjas Šlienavos Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijos klebonas Rimas 

Pilypaitis. 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – skatinti 1–12 klasių mokinius skaityti, apmąstyti Šventąjį Raštą, pastebint 

sąsajas su šiandieninėmis populiariomis knygomis ir/ar jų ekranizacijomis. 

5. Uždaviniai: 

5.1. skatinti norą skaityti Šventąjį Raštą bei pažinti Šventojo Rašto veikėjus bei įvykius; 

5.2. skatinti apmąstyti perskaitytas ištraukas bei jas palyginti su populiarių knygų bei jų 

ekranizacijų veikėjais bei įvykiais; 

5.3. ugdyti meninius gebėjimus bei kūrybiškumą; 

5.4. skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais, kartu plėtojant vaikų 

emocinę, socialinę, kultūrinę, meninę patirtis. 

 

III. DALYVIAI 

 

6. Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokiniai. 

7. Konkurso dalyvių grupės: 

7.1. I grupė – 1–4 klasių mokiniai; 

7.2. II grupė – 5–8 klasių mokiniai; 

7.3. III grupė – 9–12 klasių mokiniai. 

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8. Konkursas vyksta nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki lapkričio 31 d. 

9. Iliustracijos pateikiamos iki spalio 26 d.(pagal pašto spaudą). 

10. Konkursui pateiktos mokinių iliustracijos vertinamos iki lapkričio 7 d. 



11. Visa informacija susijusi su Konkursu bus skelbiama socialinio tinklo Facebook 

puslapyje „Biblijos takais“ iki lapkričio 31 dienos. 

12. Iškilus klausimams Konkurso dalyviai gali kreiptis į Prienų r. Išlaužo pagrindinės 

mokyklos tikybos mokytoją Eglę Čaplinskienę, tel. 8 686 42961 arba el. paštu svaja77@gmail.com 

 

V. REIKALAVIMAI ILIUSTRACIJŲ PATEIKIMUI 

 

13. Konkursui pateikiama iliustracija su dalyvio anketa:   

13.1. iliustracija pateikiama A3 formatu;   

13.2. iliustracijos apačioje turi būti užrašyta ar atspausdinta atitinkama Šventojo Rašto 

ištrauka, kuri atsispindi pateiktoje iliustracijoje. Pavyzdys pridedamas (priedas Nr. 3). 

13.3. iliustracijos kitoje pusėje turi būti priklijuota anketa (priedas Nr. 1). 

13.4. vienoje iliustracijoje gali būti pavaizduojamas tik vienas veikėjas arba įvykis 

esantis bestseleriuose ir/ar jų ekranizacijose, kuris turi paralelę (atspindį) su veikėju ar įvykiu  

Šventajame Rašte. 

14. Vienas dalyvis arba dalyvių grupė konkursui gali teikti tik vieną iliustraciją. 

15. Iliustracijos gali būti atliktos naudojant įvairias piešimo technikas. 

16. Pateikiamos iliustracijos turi būti tvarkingos ir užbaigtos. 

17. Rekomenduojama literatūra pridedama (priedas Nr. 4). 

18. Piešinius siųsti adresu Mokyklos g. 1, Išlaužo k., Išlaužo sen., Prienų r. sav. su 

prierašu „Konkursui „Biblijos takais“ iki spalio 26 dienos. 

19. Pateikdami iliustracijas autoriai tampa konkurso dalyviais bei sutinka, kad darbai, 

autorių asmens duomenys (vardas, pavardė, mokykla, klasė) būtų naudojami parodos konkurso 

viešinimui socialiniuose tinkluose. 

20. Vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies e 

punktu, konkurso organizavimo, statistinių duomenų rinkimo ir diplomo išrašymo tikslais bus 

tvarkomi šie asmens duomenys: konkurso dalyvio vardas, pavardė, mokykla, klasė. Mokytojai 

registruodami mokinius į konkursą, turi gauti jaunesnių nei 14 m. mokinių tėvų sutikimus (2 

priedas), dėl aukščiau išvardintų duomenų rinkimo. 

 

VI. KONKURSUI PATEIKTŲ ILIUSTRACIJŲ VERTINIMAS 

 

21. Konkurso vertinimo komisijos pirmininkė – Eglė Čaplinskienė, Prienų r. Išlaužo 

pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja. 

22. Konkurso vertinimo komisijos nariai: 

Laima Gužienė, tikybos ir technologijos mokytoja, Kauno r. Šlienavos pagrindinės 

mokykla; 

Laura Stašauskienė, technologijų ir ekonomikos mokytoja metodininkė, Vilniaus 

Gabijos gimnazija; 

Skaidrė Zuozaitė, tikybos mokytoja, Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija; 

Vera Milkevičienė, pradinių klasių vyr. mokytoja, Prienų r. Išlaužo pagrindinė mokykla; 

Raselė Dumskienė, tikybos mokytoja metodininkė, Šakių r. Panemunių mokykla 

daugiafunkcis centras, Lekėčių skyrius. 

23. Konkursui pateikti darbai bus vertinami pagal šiuos kriterijus: 

23.1. atskirai vertinami kiekvienos dalyvių grupės darbai; 

23.2. nupiešto įvykio ar veikėjo atvaizdavimo tikslumas, atpažįstamumas Šventajame 

Rašte ir populiariose knygose ir/ar jų ekranizacijose; 

23.3. iliustracijos ir Švento Rašto ištraukos atitikimas; 

23.4. bendras estetinis vaizdas; 

23.5. užbaigtumas, meniškumas, originalumas. 

24. Konkurso vertinimo komisija išrinks po 3 geriausias iliustracijas (1–3 vietas). 

25. Konkurso vertinimo komisija pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas. 

mailto:svaja77@gmail.com


26. Geriausios konkurso vertinimo komisijos atrinktos iliustracijos bus sudėtos į 

elektroninę knygą. 

 

VII. APDOVANOJIMAI 

 

27. Konkurso dalyviai bus apdovanoti Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos 

padėkomis. Padėkos dalyviams bus išsiųstos iki gruodžio 31 d. elektroniniu paštu, kartu su 

elektronine knyga. 

28. Vertinimo komisijos atrinktiems geriausių iliustracijų autoriams (1–3 vietos) bus 

išsiųsti Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus diplomai bei rėmėjų 

dovanėlės, juos parengusiems mokytojams – padėkos raštai. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

29. Konkurso dalyviai, pateikdami darbus, visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui 

neatlygintinai suteikia Konkurso organizatoriams teises atgaminti, viešai skelbti, platinti Konkursui 

pateiktų iliustracijų nuotraukas Lietuvoje. Konkurso organizatorius, esant būtinybei, pasilieka teisę 

keisti taisykles, dalyvavimo sąlygas. 

___________________________ 



1 priedas 

 

DALYVIO ANKETA 

 

Šventojo Rašto ištrauka 

 

Jn 21, 9 Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčias žarijas, ant jų padėtą 

žuvį, ir duonos. Jėzus jiems tarė: „Eikite šen pusryčių!“. Ir nė 

vienas iš mokinių neišdrįso paklausti: „Kas tu esi?“, nes jie aiškiai 

matė, jog tai Viešpats. 

Autoriaus vardas, 

pavardė, klasė 

Vardytė Pavardytė 

Mokytojo vardas 

pavardė 

Vardenis Pavardenis 

Ugdymo įstaigos 

pavadinimas ir el. 

paštas (padėkoms 

atsiųsti) 

Svajonių pagrindinė mokykla, 

svajoniupagrindinemokykla@pastas.com 

Piešinio aprašymas 

(kodėl pasirinktas 

būtent šis veikėjas ar 

įvykis, ir kaip jis 

atsispindi Šventajame 

Rašte) APRAŠYMAS 

BUS ĮDĖTAS Į 

ELEKTRONINĘ 

KNYGĄ ŠALIA 

DARBO. 

C. S. Lewis „Narnijos kronikos. Aušros užkariautojo kelionė”, psl. 

266-267. Liusė, Edmundas ir Eustacijus po gerai pavykusio žygio 

atplaukia į pasaulio galą, už kurio prasideda Aslano šalis. Ten 

krante jie sutinka akinančiai baltą avinėlį, kuris kviečia juos valgyti 

pusryčių ant laužo keptos žuvies. Pokalbio metu jis persimaino ir 

tampa liūtu Aslanu. Jis pasakoja, kad jį dar kitu pavidalu ir vardu 

vaikai galės sutikti ir dar geriau pažinti sugrįžę į savąjį pasaulį. 

Šį įvykį pasirinkau, nes ………………. 

Šventame Rašte jis …... 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 priedas 

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO DALYVAVIMUI 

RESPUBLIKINIAME 1–12 KLASIŲ MOKINIŲ ILIUSTRACIJŲ KONKURSE 

„BIBLIJOS TAKAIS. ŠVENTOJO RAŠTO ATSPINDŽIAI ŠIANDIENOS 

BESTSELERIUOSE IR / AR JŲ EKRANIZACIJOSE“ 
 

____________________ 

                                                                 (pildymo data) 

 

Aš,    __________________________________________________________________, 

(įrašyti vardą ir pavardę) 

  

1. S u t i n k u / n e s u t i n k u  (reikalingą žodį pabraukti), kad: 

1.1. 2022 m. respublikinio 1–12 klasių mokinių iliustracijų konkurso „Biblijos takais. 

Bibijos atspindžiai šiuolaikiniuose bestseleriuose ir/ar jų ekranizacijose“ (toliau – Konkursas) 

organizatoriai (Prienų r. Išlaužo pagrindinė mokykla, Kauno r. Šlienavos pagrindinė mokykla, 

Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija, Prienų švietimo pagalbos tarnyba, Prienų rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo ir sporto skyrius, Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centras) ir vertinimo 

komisija gautų ir tvarkytų šiuos mano vaiko asmens duomenis: 

1.1.1. vardą ir pavardę; 

1.1.2. klasę; 

1.1.3. mokyklą. 

2. Duomenų tvarkymo tikslai: 

2.1. Konkurso dalyvių registracija, rezultatų suvestinės sudarymas; 

2.2. Statistinių duomenų rinkimas ir diplomo/padėkos išrašymas; 

2.3. Darbų skelbimas Facebook puslapyje „Biblijos takais“ bei elektroninėje knygoje; 

2.4. Konkurse dalyvavusių mokyklų mokinius bei juos rengusių mokytojų, Prienų rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus informavimas apie Konkurso rezultatus. 

3. Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos 

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Bendrajame asmens duomenų apsaugos reglamente 

bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą: teisė būti informuotam 

apie asmens duomenų tvarkymą, teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, teisė reikalauti 

ištaisyti duomenis, teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“), teisė reikalauti 

apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą, teisė nesutikti, teisė reikalauti, kad 

asmeniui nebūtų taikomas automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą. 

4. Pateikiu savo sūnaus (dukros) duomenis: 

Vardas, pavardė  

Savivaldybė  

Mokykla  

Klasė  

 

5. Patvirtinu, kad 4 punkte pateikti mano vaiko duomenys yra teisingi. 

 

Mokinio tėvai           _______________                                                   ______________________ 

                                        (parašas)                                                               (vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Piešinys 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jn 21, 9 Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčias žarijas, ant jų padėtą žuvį, ir duonos.  Jėzus jiems 

tarė: „Eikite šen pusryčių!“ Ir nė vienas iš mokinių neišdrįso paklausti: „Kas tu esi?“, nes jie 

aiškiai matė, jog tai Viešpats. 

3 priedas 

 

Pavyzdys 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 priedas 

Rekomenduojama literatūra 

 

C. S. Lewis. Narnijos kronikos. Burtininko sūnėnas. Alma litera, Vilnius, 2021. 

C. S. Lewis. Narnijos kronikos. Liūtas, ragana ir drabužių spinta. Alma litera, Vilnius, 2021. 

C. S. Lewis. Narnijos kronikos. Žirgas ir jo berniukas. Alma litera, Vilnius, 2021. 

C. S. Lewis. Narnijos kronikos. Princas Kaspijanas. Alma litera, Vilnius, 2021. 

C. S. Lewis. Narnijos kronikos. Aušros užkariautojo kelionė. Alma litera, Vilnius, 2021. 

C. S. Lewis. Narnijos kronikos. Sidabrinis krėslas. Alma litera, Vilnius, 2021. 

C. S. Lewis. Narnijos kronikos. Paskutinis mūšis. Alma litera, Vilnius, 2021. 

J. R. R. Tolkienas. Hobitas arba ten ir atgal. Alma litera, Vilnius, 2020. 

J. R. R. Tolkienas. Žiedų valdovas. Žiedo brolija. Pirma dalis. Alma litera, Vilnius, 2020. 

J. R. R. Tolkienas. Žiedų valdovas. Dvi tvirtovės. Antra dalis. Alma litera, Vilnius, 2020. 

J. R. R. Tolkienas. Žiedų valdovas. Karaliaus sugrįžimas. Trečia dalis. Alma litera, Vilnius, 

2020. 

Max Lucado. Tu esi mano. VŠĮ Abigailė, 2021. 

Max Lucado. Tu esi ypatingas. VŠĮ Abigailė, 2021. 

Max Lucado. Jei tik turėčiau žalią nosį. VŠĮ Abigailė, 2021. 

 

Ekranizacijos 

 

„Liūtas, ragana ir drabužių spinta“ („The Lion, the Witch and the Wardrobe“) – 2005 m. 

amerikiečių ir anglų sukurtas fantastinis nuotykių filmas, kurį režisavo Andrewsas Adamsonas. 

„Narnijos kronikos: princas Kaspijanas“ („The Chronicles of Narnia: Prince Caspian“) – 

2008 m. amerikiečių ir anglų sukurtas fantastinis nuotykių filmas, kurį režisavo Andrewsas 

Adamsonas. 

„Aušros užkariautojo kelionė („The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treade“) 

– 2010 m. amerikiečių ir anglų sukurtas fantastinis nuotykių filmas, kurį režisavo Andrewsas 

Adamsonas. 

Žiedų valdovas. Žiedo brolija. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring – 2001 m. 

Filmą režisavo režisierius iš Naujosios Zelandijos Piteris Džeksonas. 

Žiedų valdovas. Dvi tvirtovės. The Lord of the Rings: The Two Towers – 2002 m. Filmą 

režisavo režisierius iš Naujosios Zelandijos Piteris Džeksonas. 

Žiedų valdovas. Karaliaus sugrįžimas. The Lord of the Rings: The Return of the King – 2003 

m. Filmą režisavo režisierius iš Naujosios Zelandijos Piteris Džeksonas. 

„Hobitas: netikėta kelionė“. The Hobbit: An Unexpected Journey. 2012 m. epinis fantastinis 

nuotykių filmas, kurį režisavo Peteris Jacksonas pagal Fran Walsh, Philippa Boyens, Jackson ir 

Guillermo del Toro scenarijų, remiantis 1937 m. J. R. R. Tolkieno romanu „Hobitas“. 

Pančinelo. Tu esi ypatingas. 2001 m. 

Pančinelo. Tu esi mano. 2002 m. 

Pančinelo. Jei tik turėčiau žalią nosį. 2003 m. 

Pančinelo. Pati geriausia dovana. 2004 m. 

 

________________________ 


