
PAUKŠČIŲ IR GYVŪNŲ PARODA 
Naminiai paukščiai, vištų ir balandžių kolekcijos,  

triušiai, papūgos, alpakos,   

dekoratyviniai paukščiai ir kiti gyvūnai 
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PIEŠINIŲ KONKURSAS  

„Mes mylime gyvūnus“ 

 
Kviečiame dalyvauti visos Lietuvos vaikus! 

Ir darželinukus, ir pirmokus, ir dvyliktokus, kuriems įdomu gyvūnai! 

 

PIEŠINIO TEMA: Nupieškite balandį, naminį paukštį (vištą, gaidį, antį, žąsį...) arba triušį. Galima 

piešti vieną gyvūną arba pavaizduoti visus viename piešinyje.  

 

GERIAUSI PIEŠINIAI BUS EKSPONUOJAMI „PET SHOW LIETUVA 2020“ PARODOJE 

Praėjusį kartą pasiektas Lietuvos piešinių rekordas. Gausiausia vaikų piešinių paroda pasistengė vaikai. Jie 

sukūrė, o parodos rengėjai iškabino net 8259 spalvingus vaikų piešinius, vaizduojančius gyvūnus. 

 

DOVANOS ATVYKUSIEMS PIEŠINIŲ AUTORIAMS: 

 NEMOKAMAS ĮĖJIMAS Į PARODĄ, kurioje pamatysite daugiau negu 2000 paukščių ir 

įvairių gyvūnų. Šeštadienį vyks pačios įvairiausios edukacijos vaikams, interaktyvūs 

prisistatymai, žaidimai, pasirodymai su gyvūnais, viskas kas susiję su paukščiais, su gamta. 

 

 DOVANA KNYGELĖ. Pasistengsime, kad kiekvienas piešinio autorius apsilankęs paukščių 

ir gyvūnų parodoje gautų po lietuvišką leidinį iš fondo „ŠVIESKIME VAIKUS“. Fondo 

steigėjai Andrius Mamontovas ir Ramūnas Karbauskis. 

 

 DOVANA ŽURNALIUKAS. Taip pat bus išdalinta 100 įvairių žurnaliuko „Lututė“ 

numerių. Leidinių spaustuvė apie gamtą „Lututė“. 

 

KONKURSO PRIZAI IR APDOVANOJIMAI 

 

VISŲ KATEGORIJŲ PRIZININKAMS  

 

 40 pakvietimų į pramogų parką „BOOM park“. Bilietus dovanoja HBH ir  „BOOM 

park“. 

 

 40 bilietų į zoologijos sodą „ZOOPARK.LT. Prizus dovanoja edukacinis zoologijos sodas 

„Zoopark“. 



KATEGORIJA: BALANDŽIAI 

Pliušinius meškinus dovanoja www.dovaniukas.lt. 

 I VIETA. Gigantiškas pliušinis meškinas (200cm dydžio) ir diplomas.  

 II VIETA. Didelis pliušinis meškinas (160cm dydžio) ir diplomas. 

 III VIETA. Didelis pliušinis meškinas (120cm dydžio) ir diplomas. 

 IV-X VIETA. Vertingos knygos įsteigė labdaros ir paramos fondas „ŠVIESKIME  

VAIKUS“.  

 

KATEGORIJA: NAMINIAI PAUKŠČIAI (vištos, žąsys, antys...) 

Prizus dovanoja Lietuvos dekoratyvinių ir veislinių paukščių augintojų draugija. 

 I VIETA. Nugalėtojo taurė ir diplomas.  

 II VIETA. Nugalėtojo taurė ir diplomas.  

 III VIETA. Nugalėtojo taurė ir diplomas.  

 IV-X VIETA. Nugalėtojų medaliai.  

 

KATEGORIJA: TRIUŠIAI 

Prizus dovanoja Lietuvos kailinių žvėrelių ir triušių augintojų draugija. 

 I VIETA. Nugalėtojo taurė ir diplomas.  

 II VIETA. Nugalėtojo taurė ir diplomas.  

 III VIETA. Nugalėtojo taurė ir diplomas.   

 IV-X VIETA. Nugalėtojų medaliai.  

 

KATEGORIJA: VISI GYVŪNAI VIENAME PIEŠINYJE 

Prizus dovanoja Lietuvos dekoratyvinių balandžių augintojų asociacija. 

 I VIETA. Nugalėtojo taurė ir diplomas.   

 II VIETA. Nugalėtojo taurė ir diplomas. 

 III VIETA. Nugalėtojo taurė ir diplomas. 

 IV-X VIETA. Vertingos knygos dovanoja labdaros ir paramos fondas „ŠVIESKIME  

VAIKUS“. Fondo steigėjai Andrius Mamontovas ir Ramūnas Karbauskis. 

 

PAPILDOMI PRIZAI IR NOMINACIJOS 

 4 pusmečio prenumeratos žurnaliuko „Lututė“. Prizus dovanoja leidykla „LUTUTĖ“. 

 15 leidinių apie gamtą. Prizus dovanoja leidykla „LUTUTĖ“. 

 10 bilietų į zoologijos sodą „ZOOPARK.LT. Prizus dovanoja edukacinis zoologijos sodas 

„Zoopark“. 



 

ORGANIZATORIŲ PADĖKA PIEŠINIŲ AUTORIAMS IR ATVYKUSIEMS VAIKAMS 

 

 PASIRODYMAS SU GYVŪNAIS – piešinių konkurso dalyviams ir parodos lankytojams. 

„Cirko sala“ pasirodymas su balandžiais ir kitais gyvūnais. Pasirodymas įvyks pirmą parodos 

dieną 2020 m. sausio mėn. 18 d. (šeštadienį) 12.30 val. 

 

 KIAUŠINIŲ KREPŠINIS. Galimybė sudalyvauti kiaušinių mėtymo rungtyje. Dalyvių 

registracija vietoje. 

 

 ORIENTACINIS ŽAIDIMAS VAIKAMS. Žaidimą organizuoja “Kauno miškų ir aplinkos 

inžinerijos kolegijos” dėstytojai ir studentai. 

 

 Edukacinė programa „APIE PAUKŠTĮ IR JO PLUNKSNAS“ edukatorė Lina Marmaitė. 

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus.  

 

 „GYVŪNŲ TEISĖS IR LAISVĖS“ edukacinė programa, kurią pristatys Karaliaus Mindaugo 

profesinio mokymo centro studentai. „KĄ DIRBA ŠUNYS“ mokiniai kartu su bendruomenės 

pareigūne pristatys, kad šunys yra ne tik namų puošmena ir džiaugsmas, bet ir dalyvauja 

įvairiose veiklose, talkina žmonėms jų darbuose, padeda policijos pareigūnams. 

 

 NUOTRAUKOS SU BALANDŽIAIS. Nemokamai pasidaryti su telefonu asmenukių, 

nuotraukų su gyvais balandžiais.  

 

 Įvairios kitos edukacijos vaikams: susipažinti, paliesti, paglostyti gyvūną. 

 

PIEŠINIŲ KONKURSO TAISYKLĖS 

 

1. Dalyvis gali siųsti tik vieną piešinį. 

2. Piešinio formatas A3, A4. 

3. Kitoje piešinio pusėje užrašyti: vardą, pavardę, metus, ugdymo įstaigą. 

4. Nugalėtojus išrinks kompetetinga vertinimo komisija.  

5. Piešinius reikia atsiųsti arba atiduoti organizatoriams iki 2020 m. sausio 12 d. Iš mokyklų su 

mokytojų pagalba organizuosime paėmimą visų piešinių kartu. Taip pat piešinius galima siųsti 

paštu nurodytu adresu: Raimondas Rutkauskas, Laimės g. 8, 54352 Domeikavos k. Kauno raj. 

sav. Lietuva 

6. Nugalėtojai paskelbiami ir apdovanojami parodoje 2020 m. sausio mėn. 18 d. (šeštadienį) 

12.15 val. adresu VDU Žemės ūkio akademija, parodų paviljonas nr. 3 

7. Po parodos piešiniai pasilieka organizatorių nuosavybėje. 

 

PARODOS BILIETO KAINA 

 

 Vaikai iki 16 m. įleidžiami nemokamai. 

 Vaikų grupę lydintys asmenys (mokytojai) įleidžiami nemokamai. 

 Bilieto kaina suaugusiam 3 Eu 

 Galima fotografuoti ir filmuoti. 

 

Daugiau informacijos: www.petshow.lt www.gyvunuparoda.lt 

 

Kontaktai: 8 625 29829, 8 659 70167 



PARTNERIAI IR RĖMĖJAI 

 

 
Parodos globėjas aplinkos ministras Kęstutis Mažeika 
 

                   

      
     

 
          

https://kestutismazeika.weebly.com/
http://www.svieskimevaikus.lt/
http://www.svieskimevaikus.lt/
http://www.balandininkas.lt/

