
                        PATVIRTINTA 

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo                                     

centro direktoriaus 2022 m. balandžio 11.d.  

                                                      įsakymu Nr. V-1823....      

 
VILNIAUS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS IR MOKYMO CENTRO 

KONKURSO „VELYKŲ MARGUTIS“ NUOSTATAI 

 
I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Šie nuostatai reglamentuoja Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro (toliau – Centro) konkurso  

,,Velykų margutis“ tikslus, uždavinius, dalyvius, organizavimo eigą, dalyvių apdovanojimą. 

1.2. Konkurso organizatorius – Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras, Švitrigailos g. 6, LT-

03222 Vilnius, www.vmkmc.lt, tel. (8 5) 265 9100, smuiko veiklos mokytoja ir projektų administratorė 

Viktorija Žustautienė. 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

2.1.  Skatinti vaikų ir jaunimo norą domėtis šv. Velykų švente ir puoselėti jos tradicijas.   

2.2.  Raginti ir telkti lietuviškas bendruomenes, gyvenančias užsienyje kartu švęsti šv. Velykas.  

2.3.   Atskleisti įvairaus amžiaus vaikų ir jaunimo kūrybinius ir meninius gebėjimus.  

2.4.  Bendradarbiauti ir dalintis gerąja patirtimi.  

III. KONKURSO DALYVIAI 

3.1. Konkurse „Velykų margutis“, skirtame šv. Velykų šventei, gali dalyvauti Vilniaus moksleivių  

kūrybos ir mokymo centro bendruomenės nariai, įvairaus amžiaus asmenys iš visos Lietuvos bei užsienyje 

gyvenantys lietuviai.  

3.2.  Išskiriamos trys amžiaus kategorijos: I grupė – iki 11 m., II grupė – 12–17 m., III grupė – nuo 18 m.  

 
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS  

4.1. Dalyviai siunčia savo išmarginto, dekoruoto kiaušinio, piešinio arba meno kūrinio nuotraukas nuo 2022 

m. balandžio 13 d. iki balandžio 25 d. el. paštu kuryba@vmkmc.lt ir nurodo autoriaus vardą, pavardę, 

amžių, miestą, šalį ir ugdymo įstaigą.  

 
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

5.1.  Pateiktus konkurso dalyvių darbus vertins komisija. Konkursą laimės daugiausiai komisijos balų 

surinkę darbai. 

5.2. Konkurse „Velykų margutis“ skiriamos trys nominacijos: tautiškiausias margutis, meniškiausias 

margutis bei spalvingiausias margutis.  

5.3. Konkurso dalyviai ir laimėtojai bus paskelbti 2022 m. balandžio 28 d. ir apdovanoti Vilniaus 

moksleivių kūrybos ir mokymo centro pažymėjimais ir dovanomis. Konkurso rezultatai, informacija 

apie renginį bei nuotraukos bus skelbiami Centro internetinėje erdvėje ir socialinėse paskyrose. 

5.4.   Konkurso rengėjai gali dalintis konkursui pateiktomis nuotraukomis Centro tinklalapyje, socialinėse 

paskyrose siekiant renginio viešinimo tikslų.  
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