
 

 

                 PATVIRTINTA 

                 Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

                 direktoriaus 2019 m.sausio 2 d. 

                 įsakymu Nr. V1-8 

 

RESPUBLIKINIO VAIKŲ IR MOKINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO „NERIMTAI“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Respublikinio vaikų ir mokinių piešinių konkurso ,,Nerimtai“ (toliau – Konkursas) 

nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir dalyvavimo tvarką, 

reikalavimai piešinių pateikimą, vertinimą, apdovanojimus, baigiamąsias nuostatas.  

1.2. Konkursas vyks 2019 m. kovo 29 d. 17.00 val. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

klube „Želmenėlis“, Vingio g. 14B. 

1.3. Konkurso koordinatorė – Edita Letukaitė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo 

„Želmenėlis“ laikinai einanti skyriaus vedėjos pareigas (el. paštas klubaszelmenelis@kvlc.lt, tel. Nr. 

(8 46) 32 64 00), konkurso organizatorė – Aurelija Mačerinskienė, neformaliojo vaikų švietimo 

(dailės) mokytoja.  

 

II. TIKSLAS 

 

2.1. Aktyvinti ir viešinti vaikų ir mokinių meninę veiklą. 

 

III. UŽDAVINIAI 

 

3.1. Pasitelkiant įvairias piešimo technikas, atskleisti Juokų dienos nuotaiką, spalvingumą. 

3.2. Skatinti vaikų ir mokinių saviraišką. 

3.3. Dalintis gerąja patirtimi. 

 

IV. DALYVIAI 

 

4.1. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų, 

bendrojo lavinimo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokiniai.  

4.2. Piešinių konkurso dalyvių amžiaus grupės:  

I grupė 3 – 6 metų;  

II grupė 7 – 11 metų;  

III grupė 12 – 15 metų.  

4.3. Dalyvavimas Konkurse reiškia konkurso dalyvių sutikimą viešinti ir publikuoti parodos 

atidarymo nuotraukas, video medžiagą teisės aktuose nustatyta tvarka. 

 

V. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

5.1. Konkursinių darbų priėmimas vyks nuo nuostatų paskelbimo dienos iki 2019 m. kovo 

15 d.  

5.2. Konkursiniai darbai bus eksponuojami 2019 m. kovo 29 d. – balandžio 12 d. Klaipėdos 

vaikų laisvalaikio centro klube „Želmenėlis“ (Vingio g. 14B). 

5.3. Konkursiniai darbai bus eksponuojami 2019 m. balandžio 15 – gegužės 24 d. Klaipėdos 

vaikų laisvalaikio centre (Molo g. 60-1), Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos 

Pempininkų filiale (Taikos pr.79/81A), 2019 m. birželio 3 d. – birželio 28 d. 
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VI. REIKALAVIMAI PIEŠINIŲ PATEIKIMUI 

 

6.1. Konkursui piešiniai pateikiami A3 formatu.  

6.2. Galimos įvairios piešinių atlikimo technikos – guašas, akvarelė, tušas, kreidelės, pastelė, 

pieštukai 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. Prie kiekvieno darbo dešinėje matomoje pusėje turi būti priklijuota dalyvio kortelė 4 x 7 

cm (1 priedas).  

6.6. Siunčiant darbus iš vienos institucijos, būtina pridėti bendrą atsiųstų darbų sąrašą (2 

priedas) ir pateikti šį sąrašą el. paštu klubaszelmenelis@kvlc.lt. 

6.7. Piešinius siųsti paštu arba pristatyti iki 2019 m. kovo 15 d. į Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro klubą „Želmenėlis“ (Vingio g. 14B, LT-95193). 

6.8. Konkurso dalyvių darbai nebus grąžinami.  

6.9. 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 eksponuojami organizuojančios įstaigos interneto svetainėje www.kvlc.lt, vaikų 

laisvalaikio centro facebook paskyroje www.facebook.com/ Klaipėdos-vaikų-laisvalaikio-centras. 

 

VII. VERTINIMAS 

 

7.1. Konkursui pateiktus piešinius vertins organizatorių sudaryta vertinimo komisija. 

7.2. Piešiniai bus vertinami  pagal šiuos kriterijus:  

7.2.1. piešinio teminis atitikimas;  

7.2.2. kūrybiškumas atskleidžiant temą;  

7.2.3. pasirinktos technikos savitumas;  

7.2.4. piešinio originalumas;  

7.2.5. bendras estetinis vaizdas.  

7.3. Vertinimo komisija išrinks po tris geriausius piešinius kiekvienoje amžiaus grupėje. Šių 

piešinių autoriai bus pakviesti į parodos atidarymą.  

7.4. Komisija pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas. 

 

VIII. APDOVANOJIMAI 

  

8.1. Konkurso darbų parodos atidarymas ir laureatų apdovanojimai vyks 2019 m. kovo 29 d. 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klube ,,Želmenėlis“ (Vingio g. 14B). Apie apdovanojimų laiką 

konkurso dalyviai bus informuoti el. paštu. 

8.2. Darbai nugalėtojai bus eksponuojami parodoje ir apdovanoti Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro diplomais ir dovanomis (I-osios, II-osios ir III-iosios vietų laimėtojai kiekvienoje 

amžiaus grupėje). Konkurso laureatai ir jų mokytojai bus apdovanoti Klaipėdos vaikų laisvalaikio 

centro padėkos raštais.  

8.3 Konkurso nugalėtojams elektroniniu paštu bus išsiųsti I, II, III vietų diplomai. Laureatų 

mokytojams – padėkos raštai.  

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9.1 Dalyvavimas Konkurse reiškia Konkurso dalyvių sutikimą viešinti ir publikuoti 

nuotraukas, video medžiagą ir kt. teisės aktuose nustatyta tvarka. Organizatoriai pasilieka teisę 

tikslinti konkurso datas ir laiką. 

_____________________________ 
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                                                                                                                                             1 priedas  

 

RESPUBLIKINIO VAIKŲ IR MOKINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO „NERIMTAI“ 

PIEŠINIO KORTELĖ 

 

 

 

 

....................................................................................................... 

Vardas, pavardė, amžius 

 

...................................................................................................... 

Ugdymo įstaiga  

 

................................................................. .....................................   

Mokytojo vardas, pavardė 

 

....................................................................................................... 

 

___________________________ 
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                                                                                                                            2 priedas  

                                           

 

RESPUBLIKINIO VAIKŲ IR MOKINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO „NERIMTAI“ 

DALYVIŲ SĄRAŠAS 

 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas, adresas, telefono Nr. ………….................................................... 

……………………………………………………………………………………………………. 

Mokytojo vardas, pavardė, telefono Nr., el. paštas 

.........................................................................................................................................................                     

Atsiųstų darbų sąrašas: 

 

Eil.

Nr. 
Dalyvio vardas, pavardė Dalyvio amžius Darbo pavadinimas 

1    

2    

3    

4    

5    

____________________________ 

 

 

 

 

 

  

 

 


