
 

KAUNO RAJONO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO  STUDENTŲ 

  KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „TEGUL MŪSŲ DARBAI KALBA UŽ MUS“  

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto (toliau – TAU) studentų kūrybinių darbų parodos 

„Tegul mūsų darbai kalba už mus“ (toliau – Paroda) nuostatai reglamentuoja Parodos tikslą, 

uždavinius, dalyvius, reikalavimus darbams, darbų eksponavimą bei dalyvių apdovanojimą.  

 

II. PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

2. Parodos tikslas – skatinti Kauno rajono TAU studentų kūrybinę raišką bei laisvalaikio 

užimtumą. 

3. Uždaviniai: 

3.1. atskleisti Kauno rajono TAU studentų kūrybinės veiklos įvairovę;  

3.2. įvertinti ir pagarsinti TAU studentų talentus, eksponuojant jų sukurtus darbus virtualioje 

erdvėje. 

 

III. PARODOS DALYVIAI, ORGANIZATORIAI IR ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

4. Parodos dalyviai – Kauno rajono TAU studentai iš 12 fakultetų: Babtų, Domeikavos, Ežerėlio, 

Garliavos, Kačerginės, Karmėlavos, Lapių, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Vilkijos ir 

Zapyškio. 

5. Informacija apie Parodą bus skelbiama Kauno rajono švietimo centro interneto svetainėje, 

Kauno rajono TAU socialinio tinklo Facebook paskyroje, kvietimas dalyvauti parodoje 

siunčiamas el. paštu TAU studentams asmeniškai. 

6. Parodą organizuoja Kauno rajono švietimo centras. 

6.1. kontaktinis asmuo – Edita Žaromskienė, Kauno rajono TAU veiklos koordinatorė 

tel.: 861477141, el. p. edita.zaromskiene@gmail.com  

7. Parodą seniūnijose koordinuoja TAU fakultetų prorektoriai: 

mailto:edita.zaromskiene@gmail.com
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7.1. Babtų – Daiva Garbaliauskienė, tel.: 867542156, el. p. daiva.sveikauskiene@gmail.com  

7.2. Domeikavos – Danguolė Kasparienė, tel.: 861807181, el. p. kaspariene@gmail.com  

7.3. Ežerėlio – Jolanta Marija Malinauskaitė, tel.: 862066223, el. p. jolantamm@gmail.com  

7.4. Garliavos – Elvyra Matveičikienė, tel.: 864060315, el. p. renginiai@krsvbiblioteka.lt  

7.5. Kačerginės – Edita Birgiolienė, tel.: 8610 73696,  el. p. edita.birgioliene@gmail.com  

7.6. Karmėlavos – Rima Šuliokienė, tel.: 868758515,  el. p. zidinys.karmelava@gmail.com  

7.7. Lapių – Snieguolė Čiubelienė, tel.: 867441881, el. p. snipkac@gmail.com  

7.8. Neveronių – Žygimantas Juška, tel.: 867827978,  el. p. neveroniukultura@gmail.com  

7.9. Raudondvario – Laura Garšvaitė, tel.: 865529000,  el. p. laura.garsvaite@gmail.com  

7.10. Ringaudų – Aldona Čibirienė, tel.: 860030583,  el. p. aldonacib@gmail.com  

7.11. Vilkijos – Antanas Švedas, tel.: 868582204,  el. p. antanas.svedas@gmail.com  

7.12. Zapyškio – Vilija Tarnavičiūtė, tel.: 860040520,  el. p. vilijat@gmail.com  

8. Darbų paruošimas Parodai organizuojamas dviem etapais:  

8.1. Asmenys, pageidaujantys pateikti savo darbus kūrybinių darbų rinktinei, iki balandžio 30 d.  

susisiekia su savo fakulteto prorektoriumi, aptaria kūrybinių darbų pateikimo formą bei 

pateikia reikalingą informaciją, nurodytą pirmame priede. 

8.2. Fakultetų prorektoriai iki 2020 m. gegužės 15 d. atsiunčia bendrą savo fakulteto Parodos 

dalyvių sąrašą ir jų kūrybinius darbus el. paštu edita.zaromskiene@gmail.com. 

9. Paroda vyks virtualioje erdvėje. Dalyvių kūrybiniai darbai (prozos ar poezijos kūriniai), meno ir 

taikomosios dailės kūrinių nuotraukos bus eksponuojamos Kauno rajono švietimo centro 

internetinėje svetainėje www.centras.krs.lt  

 

IV. REIKALAVIMAI DARBAMS 

10. Parodai gali būti teikiami tik savos kūrybos darbai: 

10.1. Poezijos ar prozos tekstai, pokario ir tremties atsiminimai, laiškai ateities kartoms, 

dainos; 

10.2. Meno kūriniai: skulptūra, tapyba, grafika, karpiniai; 

10.3. Taikomosios dailės kūriniai: tekstilė, keramika; medžio, kalvystės, juvelyrikos dirbiniai; 

paprotinės dailės dirbiniai – margučiai, verbos, sodai, Užgavėnių kaukės; 

10.4. Vaizdo įrašai (dainavimas, muzikavimas, šokis, pasakojimas, receptas). 

11. Visi darbai turi būti estetiški, išbaigti, originalūs. Kitų autorių meno kūrinius kopijuoti, kitų 

asmenų sukurtus darbus pateikti kaip savo draudžiama. 

12. Parodos dalyvis gali pateikti 3-5 autorinius kūrinius iš vienos srities.  

13. Žodiniai kūriniai pateikiami Microsoft Word formatu. 

14. Meno ir taikomosios dailės kūriniai pateikiami skaitmeninėse nuotraukose JPEG formatu.  
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15. Vaizdo įrašai pateikiami skaitmeniniu .mp4 formatu. 

15.1. Nuotraukos turi būti kokybiškos, gali būti spalvotos arba nespalvotos.  

15.2. Nuotraukos negali būti nepadorios, iššaukiančios, prieštaraujančios moralės normoms, 

skatinančios rasinę, etninę diskriminaciją ar neapykantą. 

15.3. Atsiųsdamas fotografijas autorius patvirtina, kad pats yra pateiktų fotografijų autorius. Už 

autorių teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako nuotraukas atsiuntę 

Parodos dalyviai; 

15.4. Parodos organizatoriai pasilieka teisę atrinkti nuotraukas savo nuožiūra.  

15.5. Neryškios, nekokybiškos nuotraukos nebus eksponuojamos. 

16. Visi autoriniai darbai dokumentuojami, nurodant autoriaus vardą, pavardę, amžių 

(neprivaloma), TAU fakultetą, el. pašto adresą, kūrinio pavadinimą ir atlikimo techniką. 

 

V. DALYVIŲ APDOVANOJIMAI 

 

17. Visi Parodos dalyviai, kurių darbai bus eksponuojami Parodoje, bus apdovanoti Kauno rajono 

trečiojo amžiaus universiteto padėkos raštais.  

18. Atšaukus ekstremalią situaciją Lietuvoje, Parodos dalyviams rugsėjo – spalio mėn. bus 

organizuota nemokama ekskursija. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

19. Parodos organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti šiuos nuostatus. 

20. Dalyvavimas Parodoje reiškia kūrinio autoriaus sutikimą su visomis šiuose nuostatuose 

numatytomis sąlygomis. Autorius sutinka, kad jo darbas gali būti publikuojamas nekomerciniais 

tikslais internete be atskiro autoriaus sutikimo ir be užmokesčio.  

21. Vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsniu, Kauno rajono švietimo 

centras tvarkys Parodos dalyvių asmens duomenis (vardą, pavardę, amžių) Parodos 

organizavimo tikslais, skelbiant informaciją internetinėje svetainėje www.centras.krs.lt bei 

socialinio tinklo Facebook paskyroje, taip pat išrašant padėkas Parodoje dalyvavusiam 

asmeniui.   

 

______________________________ 
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