
Skiriama Lietuvos  1000 –mečiui paminėti 

Atvirutės konkurso  „ Lietuvos krepšinis“ 

NUOSTATAI 

          2009 m. sukanka  1000  m., kai pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Lietuvos 
vardas. Šalies krepšinis neatsiejama  mūsų  istorijos  dalis. Deja  atvirukų apie Lietuvos krepšinį  
yra išleista labai mažai. Minint šią iškilią datą, skelbiame atvirukų  apie Lietuvos  krepšinį sukūrimo 
konkursą - parodą. 

KONKURSO TIKSLAI 

‐ Pažymėti Lietuvos  vardo  paminėjimo  1000 – metį. 
‐ Įprasminti Lietuvos krepšinio  svarbiausius  įvykius, pasiekimus, žymiausius šalies 

krepšininkus, trenerius, krepšinio žaidimo propaguotojus. 
‐ Populiarinti krepšinio žaidimą tarp visų šalies gyventojų. 
 

KONKURSO SĄLYGOS 
 
Kviečiame Lietuvos dailininkus, meno mokyklų  dėstytojus, jų auklėtinius, moksleivius ir 
visus neabejingus šiai sporto šakai,  sukurti atvirukus, skirtus  Lietuvos krepšinio istorinei 
raidai paminėti. 
Atvirukai gali būti dedikacinio pobūdžio, skirti konkretiems asmenims arba bendro 
pobūdžio, sukurti Lietuvos krepšinio  svarbiausiems įvykiams pažymėti. Atvirukuose gali 
būti įrašai apie jų turinį. Kiekvienas  konkurso dalyvis gali pateikti  1- 5  atvirukų 
pavyzdžius ant A-4 formato popieriaus. Darbai turi būti atlikti laisvai  pasirinkta atlikimo 
technika (išskyrus kompiuterinę). 
 

KONKURSUI REIKIA PATEIKTI 
 
 1 arba iki 5 atvirukų pavyzdžius. Kitoje piešinio pusėje turi būti nurodyta  autoriaus 
pavardė, vardas,  gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris,  darbo sukūrimo data, jei 
yra- elektroninio pašto duomenys. 
 Darbus konkursui galima siųsti iki 2009 m. gruodžio 1 d. adresu: 
Leonui Karaliūnui , Švietimo ir sporto skyrius, Livonijos 4, 84124, Joniškis.  
Pageidautina , kad konkurso dalyviai el. paštu  leonas.karaliunas@joniskis.lt  arba tel. 8 612 
89986 informuotu apie ketinimą dalyvauti konkurse. Tai  padėtų sužinoti būsimos parodos 
darbų skaičių. 
 

TEMOS 
 
1. Lietuvos krepšinio  kūrimosi pradžia. 
2. Lietuvių kilmės Senda Berenson Abbot  - pasaulio moterų krepšinio pradininkė. 



3. Krepšinio pradininkas Konstantinas  Savickas. 
4. Krepšinio pradininkas Steponas Darius. 
5. Krepšinio  žaidimo knygelės (1926 m.) autorius Karolis Dineika. 
6. Prieškario moterų  krepšinis. 
7. 1936 m.  olimpinių žaidynių čempionas Pranas Lubinas (JAV). 
8. 1937 m.Rygoje(Latvija) Lietuvos krepšininkai pirmą kartą tapo Europos krepšinio 

čempionato nugalėtojais. 
9. 1938 m. Lietuvos moterų krepšinio rinktinė Romoje(Italija) iškovojo Europos krepšinio 

čempionato sidabro medalius. 
10. 1938 m. Pirmosios Lietuvos tautinės olimpiados krepšinio varžybos. 
11. 1939 m. Kaune Lietuvos krepšininkai antrą kartą tapo Europos krepšinio čempionais. 
12. Lietuvos krepšinis tremtyje. 
13. Lietuvos krepšinis išeivijoje. 
14. Pokario Lietuvos krepšinio legendos: Vytautas Kulakauskas, Stepas Butautas, Kazys 

Petkevičius, Justinas Lagunavičius, Algirdas Lauritėnas, Stasys Stonkus ir kt. 
15. Pasaulio čempionai: Jūratė Daktaraitė, Larisa Vinčaitė, Sergejus Jovaiša. 
16. Europos čempionai : Zita Bareikytė, Vitalija Tuomaitė, Ramunė Šidlauskaitė. 
17. Vilniaus „Kibirkšties“ moterų krepšinio komanda. 
18. Vilniaus „Statybos“ krepšininkai  - 1979 m. SSRS  krepšinio čempionato bronzos 

medalių laimėtojai. 
19. Olimpiniai  čempionai : Modestas Paulauskas, Arvydas Sabonis, Šarūnas 

Marčiulionis,Valdemaras Chomičius, Rimas Kurtinaitis, Angelė Rupšienė, Vida 
Beselienė. 

20. Kauno „Žalgirio krepšininkai triskart (1985,1986,1987m.) SSRS čempionai. 
21. Kauno „Žalgirio“ krepšininkai V. Džonso krepšinio taurės laimėtojai. 
22. Lietuvos krepšininkai olimpinės žaidynėse ( 1992, 1996, 2000,2004,2008 m.) 
23. 1995 m. Lietuvos krepšininkai Europos krepšinio vicečempionai. 
24. 1997 m. Lietuvos moterų krepšinio rinktinė- Europos čempionė. 
25. 1999 m. Kauno „Žalgiris“- Eurolygos krepšinio taurės laimėtojas. 
26. 2003 m. Europos krepšinio čempionato nugalėtoja – Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. 
27.  Vilniaus „Lietuvos ryto“ krepšininkai – ULEB taurės Laimėtojai. 
28. 2005 m. Pasaulio jaunimo vaikinų krepšinio čempionato nugalėtojai – Lietuvos  

krepšininkai. 
29. 2007 m. Europos krepšinio čempionato  bronzos medalių laimėtojai – Lietuvos 

krepšininkai. 
30. Lietuvos kurčiųjų krepšinio komandų ( vyr., mot.) pasiekimai. 
31. Žaidimas Lietuvos krepšinio lygose. 
32. Lietuvos krepšinio  rinktinių  žaidėjai, treneriai. 
33.  Pirmasis  Lietuvoje Joniškio krepšinio muziejus. 
34. Šeimų krepšinis. 
35. Vaikų krepšinis. 
36. Lietuvos krepšinio sirgaliai. 
37. Laisvai pasirinkta tema apie krepšinį. 

 



 
 
 
                            VERTINIMAS 
 

Komisija vertins kiekvieną komisijai pateiktą darbą.  Dovanomis, prizais,  diplomais su 
Lietuvos krepšinio legendų parašais bus apdovanojama 10 geriausių darbų atlikėjai. Visi, 
komisijos atrinktų darbų dalyviai bus apdovanoti  specialiai išleistu katalogu. Konkursinių 
darbų parodą  ir nugalėtojų apdovanojimą planuojama surengti  gruodžio 27 d. Joniškyje. 
Apie parodos vietą ir laiką (jei dėl kokių nors aplinkybių tektų keisti parodos datą) bus 
pranešta visiems  asmeniškai. 
Darbai lieka konkurso organizatoriams – Joniškio krepšinio muziejui ir sporto klubui 
„Žiemgalių ainiai“. Organizatoriai turi teisę  publikuoti gautus darbus, juos naudoti 
leidyboje, nurodant darbų autorius, nemokėti honoraro autoriui. Leidinys  su konkursiniais 
darbais   bus išleistas organizatorių ir rėmėjų lėšomis.  
 
 

KONKURSO ORGANIZATORIAI 
 
Joniškio krepšinio muziejus, sporto klubas „Žiemgalių ainiai“. 
 
 
                                                               Nuostatus paruošė Leonas Karaliūnas, 
                                                               krepšinio muziejaus įkūrėjas 
 
 


