
PATVIRTINTA 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

direktoriaus  2017 m. sausio 5 d. 

įsakymu Nr. V1-2 

 

 

RESPUBLIKINIO PIEŠINIŲ IR FOTOGRAFIJOS DARBŲ KONKURSO „TRIJŲ SPALVŲ 

ISTORIJA“, SKIRTO TAUTINIO KOSTIUMO IR PILIAKALNIŲ METAMS 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro respublikinio piešinių ir fotografijos darbų konkurso 

„Trijų spalvų istorija“, skirto tautinio kostiumo ir piliakalnių metams (toliau - konkurso) nuostatai 

reglamentuoja konkurso tikslą, uždavinius, dalyvių, organizavimo ir dalyvavimo, piešinių ir 

nuotraukų pateikimo, vertinimo ir apdovanojimų tvarką. 

1.2. Konkurso darbų parodos atidarymas ir laureatų apdovanojimai vyks 2017 m. balandžio 

6 d. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centre (Molo g. 60-1, Klaipėda). Apie apdovanojimų laiką 

konkurso dalyviai bus informuoti. Organizatoriai pasilieka teisę keisti parodos atidarymo ir laureatų 

apdovanojimų datą. 

1.3. Konkursą organizuoja Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras (Molo g. 60-1, LT- 92278, 

Klaipėda, telefonas (846) 21 49 74, el. paštas: info@kvlc.lt, www.kvlc.lt). Konkurso koordinatorė – 

Modesta Vainorienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Saulutė“ metodinio darbo vadovė. 

Konkurso organizatorius – Paulius Barzinskis, neformaliojo švietimo renginių organizavimo 

mokytojas. Kūrybinė grupė: Rimvydas Kušlys, neformaliojo vaikų švietimo (dailės) mokytojas – 

atsakingas už piešinių konkurso organizavimą, Vidūnas Kulikauskis, neformaliojo vaikų švietimo 

(fotografijos) mokytojas – atsakingas už fotografijos darbų konkurso organizavimą (el. paštas 

klubasaulute@kvlc.lt, telefonas (846) 38 35 34). 

 

II. TIKSLAS 

 

2.1. Pasitelkiant įvairias piešimo technikas ir/ar fotografijos meną atskleisti Lietuvos 

istorijos išskirtinumą, ugdyti vaikų kūrybiškumą.   

 

       III. UŽDAVINIAI 

 

3.1. Piešiniais ir fotografijomis atskleisti tautos ir kultūros unikalumą. 

3.2. Ugdyti pilietiškumą ir skatinti vaikų supratimą ir pagarbą savo tautos paveldui 

3.3. Sudaryti sąlygas atsiskleisti mokinių saviraiškai, kūrybiniams ir meniniams                       

sugebėjimams, skatinti kūrybinį potencialą, originalumą, pasidalinti gerąja patirtimi. 

3.4. Stiprinti tautinį identitetą, skatinant domėjimąsi tautiniu kostiumu ir su juo susijusiomis 

tradicijomis.  

 

IV. DALYVIAI 

 

4.1. Konkurse kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo ir 

neformaliojo vaikų švietimo mokyklų vaikai ir jaunimas. 

4.2. Piešinių konkurso dalyvių amžiaus grupės: 

I grupė 3-6 metų;  

II grupė 7-10 metų;  

III grupė 11-14 metų;  

IV grupė 15-19 metų.   

mailto:info@kvlc.lt
http://www.kvlc.lt/
mailto:klubasaulute@kvlc.lt


2 

 

 

4.3. Fotografijos darbų konkurso dalyvių amžiaus grupės: 

I grupė 10-14 metų; 

II grupė 15-19 metų. 

 
V. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

                      

5.1. Konkursas vyksta trimis etapais: 

5.1.1. I etapas –  nuo nuostatų paskelbimo dienos iki 2017 m. kovo 14 d. vyksta konkurso 

darbų priėmimas.  

5.1.2. II etapas – organizatoriai įvertina ar konkursui pateikti darbai atitinka techninius 

reikalavimus. Nuostatus atitinkantys darbai perduodami vertinimo komisijoms. 

5.1.3. III etapas – parodos atidarymas ir konkurso laureatų apdovanojimai vyks 2017 m. 

balandžio 6 d. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centre (Molo g. 60-1, Klaipėda).  

 

 

VI. PIEŠINIŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI 

 

6.1. Konkursui piešiniai pateikiami A3 formatu.  

6.2. Galimos įvairios piešinių atlikimo technikos – guašu, akvarele, tušu, kreidelėmis, 

pieštukais ir kt. 

6.3. Darbų skaičius ribojamas: vieno dalyvio – vienas darbas. 

6.4. Konkursui pateikiami piešiniai turi būti tvarkingi, užbaigti, nesutepti ir nesuglamžyti. 

6.5. Antroje piešinio pusėje būtina priklijuoti atspausdintą dalyvio kortelę, kurioje 

nurodoma: 

- švietimo įstaigos pavadinimas; 

- piešinio autoriaus vardas, pavardė, amžius;  

- piešinio pavadinimas; 

- mokytojo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas.  

Jeigu dalyvio kortelė priklijuota gerojoje piešinio pusėje, darbai nebus vertinami ir 

eksponuojami. 

6.6. Piešinius siųsti paštu arba pristatyti iki 2017 m. kovo 14 d. adresu: Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro klubas „Saulutė“, Šermukšnių g. 11, LT-91206, Klaipėda.  

6.7. Konkurso dalyvių darbai nebus grąžinami. 

6.8. Pateikdamas piešinį konkursui autorius tampa konkurso dalyviu bei sutinka, kad:   

- konkursui pateikti piešiniai gali būti neatlygintinai ir be apribojimų naudojami konkurso 

sklaidos tikslais; 

- piešiniai eksponuojami parodose be papildomo autoriaus sutikimo; 

- darbai skelbiami organizuojančios įstaigos elektroninėje svetainėje, socialiniuose tinkluose. 

VII. NUOTRAUKŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI 

 
7.1. Nuotraukos konkursui pateikiamos el. paštu klubasaulute@kvlc.lt iki 2017 m. kovo 14 d. 

7.2. Nuotraukos konkursui pateikiamos tik skaitmeniniu formatu. 

7.3. Konkursui siunčiamos nuotraukų skaitmeninės bylos (failai) privalo atitikti šiuos 

reikalavimus: JPG formatas, rezoliucija negali viršyti 1000 pikselių, maksimalus failo dydis 5 MB (atrinktų 

darbų autorių bus prašoma atsiųsti aukštesnės kokybės konkursines nuotraukas).  

7.4. Darbų skaičius ribojamas: vieno dalyvio – vienas darbas. 

7.5. Konkursui teikiamos nuotraukos gali būti tik spalvotos. 

7.6. Nuotraukos gali būti sukurtos naudojant kompiuterinius filtrus, montažus ir kitas panašias 

priemones.  
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7.7. Kartu su nuotraukomis (atskirame Word dokumente) būtina pateikti duomenis apie 

dalyvio darbą: 

- švietimo įstaigos pavadinimas; 

- nuotraukos autoriaus vardas, pavardė, amžius; 

- nuotraukos pavadinimas; 

- fotografavimo data ir vieta; 

- mokytojo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas. 

7.8. Skaitmeninės bylos (failai), neatitinkančios reikalavimų, vertinamos nebus. 

7.9. Pateikdamas nuotraukas konkursui autorius tampa konkurso dalyviu bei sutinka, kad:   

- konkursui pateiktos nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be apribojimų naudojamos 

konkurso sklaidos tikslais; 

- nuotraukos eksponuojamos parodose be papildomo autoriaus sutikimo; 

- darbai skelbiami organizuojančios įstaigos elektroninėje svetainėje, socialiniuose 

tinkluose. 

7.10. Nuotraukos autorius pagal galiojančius teisės aktus atsako už autorinių teisių 

pažeidimus.  Pateikdamas nuotrauką konkursui, jis patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius, kad 

turi joje esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką naudoti konkurse. 

 

 

VIII. VERTINIMAS 

 

8.1. Iki nurodytos datos išsiųsti piešiniai ar/ir nuotraukos pirmiausia bus įvertinti techniškai 

– ar pateikti reikalingi duomenys, ar kūrinys atitinka temą, ar dalyvių amžius atitinka taisyklėse 

nustatytą dalyvių amžių. Taisykles atitinkantys piešiniai ar/ir nuotraukos bus perduoti vertinimo 

komisijai.  

8.2. Darbus vertins organizatorių sudaryta Piešinių vertinimo komisija (toliau – komisija) ir 

Nuotraukų vertinimo komisija (toliau – komisija). 

8.3.  Komisija konkursui pateiktus piešinius vertins 1–5 balų skalėje pagal šiuos kriterijus: 

8.3.1. piešinio atitikimas konkurso temą; 

8.3.2. kūrybiškumas atskleidžiant temą; 

8.3.3. piešimo technikos pasirinkimas,  

8.3.4. originalumas,  

8.3.5. bendras estetinis vaizdas. 

8.4. Komisija konkursui atsiųstas nuotraukas vertins 1 – 5 balų skalėje pagal šiuos kriterijus:  

8.4.1. nuotraukos atitikimas konkurso temą; 

8.4.2. meniškumas ir originalumas; 

8.4.3. dėmesys fotografavimo aplinkybėms;  

8.4.4. išliekamoji vertė. 
8.5.  Piešinių vertinimo komisija išrinks po tris geriausius piešinius kiekvienoje amžiaus grupėje, o 

piešinių autoriai bus pakviesti į parodos atidarymą.  

8.6.  Nuotraukų vertinimo komisija išrinks po dešimt geriausių nuotraukų kiekvienoje amžiaus 

grupėje, o nuotraukų autoriai bus paskelbti konkurso laureatais ir pakviesti į parodos atidarymą. Parodos 

atidarymo metu bus paskelbti ir apdovanojami I, II ir III vietos nugalėtojai iš kiekvienos amžiaus grupės. 

8.7.  Komisija pasilieka teisę I, II, III vietos laimėtojais skelbti du asmenis.  

8.8.  Komisija pasilieka teisę skirti papildomus apdovanojimus už tam tikrus kriterijus.  

 

IX. APDOVANOJIMAI 

 

9.1. Vertinimo komisijos atrinkti geriausi darbai bus eksponuojami parodoje ir apdovanoti 

diplomais (I-osios, II-osios ir III-iosios vietų laimėtojai kiekvienoje amžiaus grupėje). I-osios vietos 

laimėtojai bus apdovanoti organizatorių įsteigtais prizais. Konkurso laureatai ir jų mokytojai 

apdovanojami padėkos raštais.     

  


