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KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS   

 

RESPUBLIKINIO PROJEKTO „GIMINĖS MEDIS-2019“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Respublikinio projekto „Giminės medis-2019“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja 

projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, projekto vykdymo laiką, vietą, konkurso, parodos 

organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 

2. Projekto įgyvendinimo formos: konkursas, paroda. 

3. Organizatorius: Kauno tautinės kultūros centras, Adomo Jakšto g. 18, Kaunas LT-44275, Tel/ 

faks.: (8 37) 407 135 www.ktkc.lt  
 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 
 

4.  Trumpas projekto aprašymas:  

Kauno tautinės kultūros centras (toliau - KTKC) organizuoja respublikinį projektą „Giminės medis-

2019“, skirtą Vietovardžių metams . 

Projekto „Giminės medis-2019“ organizatoriai kviečia dalyvius: vaikus, jaunuolius ir jų šeimos 

narius į simbolinę kelionę į savo šeimos praeitį, gimtąsias protėvių vietas: tyrinėti giminės istorinį 

paveldą, geneologiją, tapti šeimos metraštininkais, saugoti regioninį, istorinį ir kultūrinį savitumą, 

neprarasti tapatybės visuotinės globalizacijos sūkuryje, nes šeima – maža bendruomenė, valstybės 

pagrindas, jos istorijos pamatas.  

KTKC siekis – išlaikyti, puoselėti ir kitiems parodyti tuos turtus, kuriuos turime, pamatus, ant kurių 

renčiamas šiandienos Valstybės statinys, arba šaknis, iš kurių mūsų tauta yra išaugusi ir kurios mus 

tebemaitina. Tad pradėti stengiamės nuo gelmės – savo šeimos istorijos pažinimo, puoselėjimo.  

2019 m., siekiant išsaugoti senuosius vietovardžius, paskelbti Vietovardžių metais. Projektu 

„Giminės medis-2019“, siekiama ne tik tyrinėti šeimos genealogiją, bet ir pabrėžti senųjų 

vietovardžių svarbą, gyvenamųjų vietų vardų reikšmę puoselėjant ryšius su protėvių žeme. Taip 

akcentuojama senuosiuose kaimų bei vienkiemių pavadinimuose glūdinti etnologinė, lingvistinė, 

istorinė, kultūrinė ir kita svarbi informacija, saugotina kaip Lietuvos ir pasaulio kultūros palikimo 

dalis.  

Projekto dalyvius kviečiame pasidalinti savo šeimos tradicijomis: užrašyti šeimos narių pasakojimus, 

prisiminimus apie svarbius savo šeimos įvykius, aprašyti papročius, šeimos tradicijas, akcentuojant 

artimųjų gimimo, gyvenimo, veiklos vietas ir vietovardžius.  

 

5. Projekto tikslas: skatinti jaunimą domėtis savo šeimos, bendruomenės, valstybės praeitimi, 

saugoti tautos tapatumą, didžiuotis savo šeima, gimtąja šalimi, lavinant meninius, kūrybinius 

gebėjimus. 

 

6. Projekto uždaviniai, kūrybinių darbų temos: 

Projekto dalyviai gali rinktis bet kurią iš žemiau pateiktų kūrybinių darbų temų: 

  „Mano šeimos istorija“. 

Surinkti kuo daugiau ir įdomesnės informacijos apie šeimą, tėvų, senelių kilmės ir gyvenamąją vietą,  

darbus, gyvenimo būdą, visuomeninę veiklą, iliustruojant nuotraukomis. Aprašyti šeimos tradicijas, 

http://www.ktkc.lt/


papročius kalendorinių (Kalėdos, Užgavėnės, Velykos, Joninės ir kt.), valstybinių (Vasario 16-oji, 

Kovo 11-oji, Mindaugo karūnavimo diena (himno giedojimo tradicija)  ir kt.), šeimos švenčių 

(vestuvės, krikštynos, gimimo diena ir pan.) metu.  

 „Giminės medis“. 

Nubraižyti, nupiešti ar kitomis meninėmis priemonėmis bei kompiuterinėmis programomis 

(genealoginė programa ir pan.) atlikti ir pateikti savo šeimos genealoginį medį. Jame prie kiekvieno 

giminės atstovo pažymėti gimimo, mirties, vedybų datas, gimimo ir gyvenimo vietą (rajonas, miestas, 

kaimas), palaidojimo vietą.  

  „Šeimos relikvija ir fotografija“.  

Rasti šeimos albume esančias senas XX a.pradžios - vidurio nuotraukas, aprašyti juose įamžintus 

šeimos narius ar giminaičius, įvykius, vietoves, pastatus, užrašyti tikslias žmonių gimimo, mirties 

datas, vietą, gyvenamąją  vietą.  

Atskleisti vieną iš šeimos tradicijų - šeimos arba giminės tradiciją fotografuotis kartu, pateikiant 

kelerių metų nuotraukų koliažą ir parašant, kada, kokia proga ir kas fotografuota. 

Fotografuoti šeimos, giminės nariams priklausiusius daiktus, tapusius šeimos relikvijomis, užrašyti jų 

istoriją, pažymėti iš kokios vietos jie yra,  paaiškinti, kodėl šie daiktai yra branginami šeimoje.  

 „Giminės herbas“. 

Pavaizduoti, nukopijuoti (jei giminė turi) arba sukurti naujai giminės herbą ir aprašyti jame esančius 

simbolius.  

 

III. REIKALAVIMAI KŪRYBINIAMS DARBAMS 

1. Tiriamuosius darbus pateikti susegtus į aplanką arba paspartuotus (A4 formatas). 

2. Tekstą atspausdinti (teksto redaktorius MS Word; pagrindiniam dokumento tekstui naudokite 

12 dydžio ir stiliaus Times New Roman šriftą), susegti į aplankalą (A4 formatas) arba 

paruošti šeimos istorijos pristatymą PowerPoint programa. 

3. Geneologinio medžio matmenys gali būti A1-A2-A3. Darbas turi būti paruoštas eksponuoti, 

įrėmintas ar paspartuotas.  

4. Fotografijas kokybiškai nukopijuoti ir atspausdinti A4-A5 formatu, įrėminti, prie nuotraukų 

pridėti kortelę (priedas Nr. 2), aprašymą (aprašymas gali būti kartu su nuotrauka arba atskirai 

įsegtas į aplanką). 

5. Relikvijas nufotografuoti ir atspausdinti A4-A5 formato, įrėminti, prie nuotraukų pridėti 

kortelę (priedas Nr. 2), aprašymą (aprašymas gali būti kartu su nuotrauka arba atskirai įsegtas 

į aplanką). 

6. Herbe esančių simbolių reikšmes aprašyti. Kūrybinio darbo dydis A4-A3-A2 formato, 

įrėmintas. 

7. Kūrybinius darbus pateikti atspausdintus ir kompiuterine versija: įrašyti CD arba atsiųsti 

elektroniniu paštu jurgita.ktkc@gmail.com. 

8. Ant kiekvieno konkursui pateikto darbo priekio ar jo dalies pridėti etiketę (dydis 3x8 cm.) su 

autoriaus vardu (visas vardas), pavarde, klase, ugdymo įstaiga, vadovo vardu (visas vardas), 

pavarde (priedas Nr. 3). 

IV. DALYVIAI 

9. Projekte dalyvauja miestų ir rajonų bendrojo ugdymo įstaigų 1-12 kl. mokiniai, neformaliojo 

ugdymo įstaigų ugdytiniai. 

10. Dalyviai skirstomi pagal amžiaus grupes:  

1. 1-4 klasių mokiniai; 

2. 5-8 klasių mokiniai; 

3. 9-12 (I-IV gimnazijų klasių) klasių mokiniai. 

 

V. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS 

mailto:jurgita.ktkc@gmail.com


I etapas:  

11. Dalyvių registracija iki 2019 m. spalio 11 d.: elektroniniu paštu pateikti dalyvio paraišką 

KTKC metodininkei Jurgita Kilikauskienei (el. paštas jurgita.ktkc@gmail.com, tel. +370 673 

29741) (priedas Nr.1). 

12. Kūrybinių darbų pateikimas projekto organizatoriams iki 2019 m. spalio 29 d. į KTKC, 

Adomo Jakšto g. 18, Kaunas LT- 44275; 

II etapas:  

13. Kūrybinių darbų konkursas spalio 30-31 d.  

14. Respublikinio projekto ,,Giminės medis“ paroda vyks 2019 m. lapkričio 5 – 29 d. KTKC, A. 

Jakšto g. 18. Parodoje eksponuojami geriausi kūrybiniai darbai, atrinkti vertinimo komisijos. 

III etapas:  

15. Respublikinio projekto „Giminės medis“ parodos pristatymas, projekto apibendrinimas, 

kūrybinių darbų konkurso dalyvių apdovanojimai 2019 m. lapkričio 21 d. (vieta ir laikas bus 

patikslinti). 

Vertinimas ir apdovanojimai: 

16. Projekto „Giminės medis-2019“ pristatytus mokinių kūrybinius darbus vertina organizatorių 

sudaryta komisija iš KTKC darbuotojų ir Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos atstovų. 

17. Dalyviai vertinami pagal temas ir amžiaus grupes: (1 – 4 klasių mokiniai; 5 – 8 klasių 

mokiniai; 9-12 klasių (I-IV gimnazijų klasių) mokiniai. 

18. Darbų vertinimo kriterijai:  

1. Temos atitikimas. 

2. Informacijos tikslumas, autentiškumas ir aprašymo savitumas: kuo gilesnis savo 

šeimos kartų pažinimas, faktologinės medžiagos gausa ir turiningumas, genealoginio 

medžio schemos originalumas. 

3. Darbo atlikimo kokybė, originalumas, kūrybiškumas ir meninis pateikimas. 

19. Visi projekto dalyviai apdovanojami KTKC padėkomis. 

20. Geriausių darbų autoriai apdovanojami organizatorių ir rėmėjų atminimo dovanomis, padėkos 

raštais. 

21. Vertinimo komisijos atrinkti ir geriausių kūrybinių kūrybinių darbų autoriai savo darbus pristatys 

baigiamajame renginyje. Reikalavimai pristatymui: 

1. Pranešimas parengtas Microsoft PowerPoint kompiuterine programa.  

2. Pranešimo trukmė iki 5 min. 

22. Kiekvienas konkurso dalyvis neatšaukiamai ir visam laikui be kompensacijos suteikia teisę 

KTKC pristatytą kūrybinį darbą arba jo dalį naudoti be apribojimų, jį reprodukuoti, platinti, 

skelbti, išsaugant autorystę. 

23. Projekto baigiamojo renginio, apdovanojimų metu dalyviai bus fotografuojami ir filmuojami. 

Nuotraukos bei filmuota medžiaga laikomos Kauno tautinės kultūros centro nuosavybe ir gali 

būti naudojamos įstaigos reklamos tikslams be atskiro dalyvių sutikimo. 

24. Organizatoriai pasilieka teisę keisti projekto renginių laiką bei vietą, prisiimant atsakomybę apie 

pakeitimus informuoti projekto dalyvius.  

25. Dalyvavimo projekte „Giminės medis-2019“ sąlygos: kūrybinių darbų pristatymo, dalyvių 

atvykimo į parodos pristatymą, projekto apibendrinimą ir kitas su projekto įgyvendinimu 

susijusias išlaidas apmoka patys dalyviai.  

26. Informacija apie projektą skelbiama KTKC interneto svetainėje www.ktkc.lt  

Partneriai: Kauno krašto bajorų draugija, Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimas, ir Lietuvos 

genealogijos ir heraldikos draugija 

Informacija: tel.+370 673 29741, +370 686 85545 – Jurgita Kilikauskienė  

el. paštas: jurgita.ktkc@gmail.com 
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Projekto „Giminės medis“ logotipas:   

 Dailininkė Gintvilė Giedraitienė    

 

Kauno apskrities bajorų draugijos  logotipas: 

 
Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo logotipas: 

 
 

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos logotipas: 

 



Priedas Nr. 1. 

 

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS 

 

RESPUBLIKINIO PROJEKTO „GIMINĖS MEDIS-2019“ 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

  

Mokinio vardas, pavardė 

 

 

Mokinio amžius, klasė 

 

 

Ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

 

Pedagogo visas vardas, 

pavardė 

 

 

Pedagogo telefonas, el. paštas 

 

 

Kūrybinio darbo tema 

 

 

Sutinku, kad mano 

asmeniniai duomenys būtų 

viešinami  

 

 

Taip 

 

Ne 

 
  

 

                                                                                                                                             Priedas Nr.2.  

 

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS 

 

RESPUBLIKINIO PROJEKTO „GIMINĖS MEDIS-2019“ 

PARODOS EKSPONATO (NUOTRAUKOS, RELIKVIJOS) KORTELĖ 

 

Eksponato pavadinimas  

Eksponato savininkas 

(visas vardas, pavardė, 

moterų mergautinė pavardė, 

gimimo metai ir vieta) 

 

Eksponato kilmės vieta, 

vietovardis  

 

Eksponato paskirtis  

Kita informacija  

(eksponato pagaminimo, 

įsigijimo metai ir t.t.) 

 

 



Priedas Nr. 3 

 

KŪRYBINIO DARBO IR JO DALIES ETIKETĖ 

 

Dydis 3x8cm 

 

 

Autoriaus vardas (visas vardas), pavardė 
Klasė  

Mokykla/ ugdymo įstaiga, 

Mokytojo/ Vadovo vardas pavardė 

 


