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RESPUBLIKINIO MOKINIŲ GAMTOS MOKSLŲ KONKURSO „MOZAIKA“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Respublikinio mokinių gamtos mokslų konkurso ,,Mozaika“ (toliau – Konkursas) 

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

tvarką, reikalavimus darbų pateikimui, vertinimą, apdovanojimus, baigiamąsias nuostatas.  

1.2. Konkursas vyks virtualioje erdvėje. 

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

Klaipėda, telefonas (8 46) 21 49 74, el. paštas info@kvlc.lt, www.kvlc.lt). Konkurso koordinatorius 

–  Paulius Barzinskis, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Želmenėlis“ skyriaus vedėjas, 

organizatorė – Virginija Palubinskytė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja, 

neformaliojo vaikų švietimo (gamtos) mokytoja (el. paštas klubaszelmenelis@kvlc.lt, tel. Nr. (8 46) 

32 64 00). 

 

II. TIKSLAS 

 

2.1. Konkurso tikslas – aktyvinti mokinių domėjimąsi gamta ir viešinti meninę veiklą. 

 

III. UŽDAVINIAI 

 

3.1. Sutvirtinti gamtos ir žmogaus tarpusavio ryšį.  

3.2. Dalintis gerąja patirtimi. 

3.3. Skatinti vaikų ir mokinių saviraišką. 

 

IV. TEMA 

 

4.1. Kviečiame Konkursui sukurti gamtoje rastų augalų kompoziciją, pasitelkiant mozaikos 

principą. Konkursui teikiamos sukurtų mozaikų fotografijos.  

 

V. DALYVIAI 

 

5.1. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo ir neformaliojo 

vaikų švietimo mokyklų mokiniai.  

5.2. Konkurso dalyvių amžiaus grupės:  

I grupė 7–10 metų; 

II grupė 11–14 metų; 

III grupė 15-19 metai; 

 

VI. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

6.1. Konkursas vyksta 3 etapais:  

6.2. I etapas – nuo nuostatų paskelbimo dienos iki 2021 m. balandžio 15 d. vyksta konkurso 

darbų priėmimas. 
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6.3. II etapas – konkursui pateiktas nuotraukas vertins organizatorių sudaryta vertinimo 

komisija. 

6.4. III etapas – 2021 m. balandžio 20 dieną interneto svetainėje www.kvlc.lt paskelbiami 

Konkurso laureatai ir publikuojama virtuali darbų paroda. 

 

VII. DARBŲ PATEIKIMAS 

 

7.1. Konkurso nuotraukos pateikiamos JPG formatu.   

7.2. Darbų skaičius ribojamas: vieno dalyvio – viena nuotrauka. 

7.3. Siunčiant darbus iš vienos įstaigos, būtina pridėti bendrą atsiųstų darbų sąrašą (1 

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

7.4. Nuotraukas siųsti el. paštu klubaszelmenelis@kvlc.lt iki 2021 m. balandžio 15 d.  

7.5. Pateikdamas darbą Konkursui autorius tampa Konkurso dalyviu bei sutinka, kad:  

- Konkursui pateiktos nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be apribojimų naudojamos 

Konkurso sklaidos tikslais;  

- nuotraukos eksponuojamos parodoje be papildomo autoriaus sutikimo. 

 

VIII. VERTINIMAS 

 

8.1. Konkursui pateiktas nuotraukas vertins organizatorių sudaryta vertinimo komisija. 

8.2. Darbai bus vertinami  pagal šiuos kriterijus:  

8.2.1. Mozaikos nuotraukos estetinis vaizdas ir orginalumas. 

8.2.2. Panaudotų gamtinių medžiagų įvairovė. 

8.3. Komisijos sprendimas yra galutinis ir neginčijamas. 

 

IX. APDOVANOJIMAI 

 

9.1. Visiems Konkurso dalyviams el. paštu bus išsiųstos elektroninės Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro padėkos. I-osios, II-osios, III-osios vietų Konkurso nugalėtojams diplomai ir 

prizai bus pristatomi paštu. 

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10.1. Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio formą, datą, laiką ir vietą. 
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Respublikinio mokinių gamtos mokslų 

konkurso „Mozaika“ nuostatų 

1 priedas 

 

DALYVIŲ SĄRAŠAS 

 

 

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

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

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

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

Siunčiamų darbų sąrašas: 

 

Eil.

Nr. 
Dalyvio vardas, pavardė Dalyvio amžius Darbo pavadinimas 

1    

2    

3    

4    

5    

____________________________ 

 

 

 

 

 

  

 

 


