
 

 

          PATVIRTINTA 

              Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

              direktoriaus 2021 m. lapkričio 23 d.  

          įsakymu Nr. V1-110 

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO EKOLOGINIO PROJEKTO-KONKURSO 

 „KAUKIŲ VARŽYTUVĖS“  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Klaipėdos miesto ekologinio projekto-konkurso „Kaukių varžytuvės“ (toliau – Projektas) 

nuostatai reglamentuoja Projekto tikslą, uždavinius, temą, dalyvių, organizavimo ir dalyvavimo 

tvarką, apdovanojimus, baigiamąsias nuostatas. 

1.2. Projektas vyks 2022 m. sausio – vasario – kovo mėnesiais. Projektiniai darbai  Projektui 

priimami iki 2022 m. vasario 23 d. Projekto laureatų darbai bus paskelbti interneto svetainėje 

www.kvlc.lt ir publikuojami Klaipėdos m. apylinkės teismo vitrinoje (S. Daukanto g. 8, Klaipėda). 

1.3. Projektą organizuoja Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras (interneto svetainė 

www.kvlc.lt). Projekto koordinatorė – Emilija Raukienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo 

„Saulutė“ skyriaus vedėja, organizatorė – Rasa Varanauskienė, neformaliojo vaikų švietimo renginių 

organizavimo mokytoja (el. paštas klubasaulute@kvlc.lt tel. (8 46) 38 35 34). 

 

II. TIKSLAS 

 

2.1. Gilinant žinias apie Užgavėnių tradicijas ir papročius, sukurti Užgavėnių kaukę 

pasitelkiant įvairias antrines žaliavas.  
 

III. UŽDAVINIAI 

 

3.1. Skatinti mokinius domėtis lietuvių etnokultūra, papročiais ir tradicijomis.  

3.2. Ugdyti mokinių kūrybiškumą, atskleisti mokinių meninės raiškos gebėjimus.   

3.3. Plėtoti ir gilinti mokinių žinias apie aplinkos taršą, priežastis ir pasekmes, ugdyti 

vartojimo kultūrą ir pilietiškumą. 

 

IV. DALYVIAI 

 

 

4.1. Projekte kviečiami dalyvauti Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų 

švietimo  mokyklų 1-4 klasių mokiniai. 

 

 

V. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

5.1. Projektas vyksta keturiais etapais: 

5.1.1. I etapas – nuo nuostatų paskelbimo dienos dalyvių vadovas arba atsakingas asmuo 

užpildytą, pasirašytą ir skenuotą dalyvausiančios klasės paraišką (1 priedas) siunčia el. paštu 

klubasaulute@gmail.com iki 2022 m. sausio 14 dienos.  
5.1.2. II etapas – 2022 m. sausio 17-31 dienomis vyks edukacija tema „Užgavėnių tradicijos 

ir papročiai Lietuvoje“ nuotoliniu būdu, dalyvių paraiškas pateikusioms klasės, pagal individualiai 

su klasės vadovais suderintą grafiką.  

5.1.3. III etapas – iki 2022 m. vasario 21 d. mokiniai su klasės vadovu kuria Užgavėnių 

kaukes, surengia parodą savo klasėje/mokykloje ir išrenka vieną geriausią kaukę, kuri atstovaus  
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tolimesniame etape. Išrinktas atstovaujančias kaukes dalyviai pristato į klubą „Saulutė“ (Šermukšnių 

g. 11, Klaipėda)  2022 m. vasario 22-23 dienomis nuo 13.30-17.30 val.  

5.1.4. IV etapas – išrinkta geriausia klasės kaukė eksponuojama Klaipėdos m. apylinkės 

teismo vitrinoje (adresu S. Daukanto g. 8, Klaipėda) bei kaukių fotografijos skelbiamos socialinio 

tinklo Facebook paskyroje „Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras“. Paskyros lankytojai galės balsuoti 

už labiausiai patinkančią kaukės nuotrauką, spaudžiant „Patinka“ mygtuką iki 2022 m. kovo 1 d. 

15.00 val.   

 

 

VI. UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI 

 

6.1. Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklų 

mokiniai, Užgavėnių kaukes gamina mokymo įstaigoje arba namuose. 

6.2. Kaukės gamybai turi būti naudojamos antrinės žaliavos bei kitos norimos medžiagos.  

6.3. Kaukių skersmuo turėtų būti ne mažesnis nei 20-30 cm., rekomenduojama didesnio 

formato. 

6.4. Kaukė turi būti su tvirtinimo pagrindu, skirta pastatymui arba kabinimui.  

6.5. Kartu su kauke pateikiamas autoriaus vardas, pavardė, ugdymo įstaiga, klasė, kaukės 

pavadinimas. 

6.6. Dalyvių vadovas arba atsakingas asmuo užpildytą, pasirašytą ir skenuotą dalyvausiančios 

klasės paraišką (1 priedas) siunčia el. paštu klubasaulute@kvlc.lt iki 2022 m. sausio 14 dienos.  

 

VII. APDOVANOJIMAI 

  

            7.1 2022 m. kovo 1 d 15.30 val. socialinio tinklo Facebook paskyroje „Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centras“ bus skelbiamas nugalėtojas, daugiausiai „patinka“ mygtuko paspaudimų 

sulaukusi Užgavėnių kaukė. Nugalėjusi kaukė laimi specialų prizą visai atstovaujamai klasei. Dėl 

prizo įteikimo su laimėtojų klasės atstovaujančiu mokytojų/vadovu bus susisiekta atskirai.  

            7.2. Kiekvienai dalyvavusiai klasei ir klasės vadovui bus skiriamos padėkos.  

 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8.1. Dalyvavimas Projekte reiškia dalyvių sutikimą ir kad Projektui pateikti darbai gali būti 

neatlygintinai ir be apribojimų naudojami renginio sklaidos tikslais (nepažeidžiant asmens teisių, 

garbės ir orumo apsaugos). Darbai gali būti eksponuojami parodose be papildomo autoriaus 

sutikimo. Darbai eksponuojami organizuojančios įstaigos interneto svetainėje www.kvlc.lt, 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro Facebook paskyroje „Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras“, taip 

pat ir reklamos, žiniasklaidos srityse (dienraščiai, televizija, organizatorių interneto svetainė, 

socialiniai tinklai) įstatymų nustatyta tvarka. 

8.2. Interneto svetainėje www.kvlc.lt paskelbiamas Projekto – konkurso nugalėtojas ir 

publikuojama virtuali darbų paroda (darbai bus skelbiami su autoriaus vardu ir pavarde, ugdymo 

įstaiga ir klase). 

8.3. Nepilnamečių dalyvių vadovas arba atsakingas asmuo užtikrina dalyvių drausmę, saugų 

elgesį bei atsako už dalyvių sveikatos sutrikimus įvykusius projekto metu.  

8.4. Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio formą, datą, laiką ir vietą. 

_______________________ 
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                                                                Klaipėdos miesto ekologinio 

projekto-konkurso 

„Kaukių varžytuvės“ nuostatų 

1 priedas 

 

 

 

DALYVIO PARAIŠKA 

___________ 

(data) 

 

Atstovaujama organizacija  

 

Klasės ar grupės pavadinimas  

Mokytojo vardas, pavardė, 

*telefonas, el. paštas  

 

Vaikų skaičius ir amžius   

*Būtina nurodyti informacija. 

 

Su Projekto nuostatais susipažinome ir jų laikysimės. 

Sutinkame, kad Projekto rezultatas būtų fotografuojamas/filmuojamas, o  vaizdo ir garso 

įrašai ir kt. būtų naudojami (nepažeidžiant asmens teisių, garbės ir orumo apsaugos) reklamos, 

žiniasklaidos srityse (dienraščiai, televizija, organizatorių interneto svetainė, socialiniai tinklai) 

įstatymų nustatyta tvarka. 

Nepilnamečių dalyvių vadovas arba atsakingas asmuo užtikrina dalyvių drausmę, saugų 

elgesį bei atsako už dalyvių sveikatos sutrikimus įvykusius renginio metu. 

 

 

 

                                              _______________            ______________________________ 

   (parašas)      (mokytojo vardas, pavardė)                                             
 
 

 

 

 

 


