
 

 

               PATVIRTINTA 

                   Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

                   direktoriaus 2022 m. kovo 16 d.  

                   įsakymu Nr. V1-36 

 

KLAIPĖDOS MIESTO VAIKŲ IR JAUNIMO KŪRYBINIO KONKURSO  

„MIESTO SEKRETAI“ NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Klaipėdos miesto vaikų ir jaunimo kūrybinio konkurso „Miesto sekretai“ (toliau –  

Konkursas) nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir 

dalyvavimo tvarką, reikalavimus darbų pateikimui, vertinimą, apdovanojimus ir baigiamąsias 

nuostatas. 

1.3. Konkursas vyks 2022 m. balandžio – gegužės mėnesiais. 

1.3. Konkursą organizuoja Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras (interneto svetainė 

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

„Saulutė“ skyriaus vedėja,  organizatorė – Kristina Samalienė, neformaliojo švietimo (tapyba) 

mokytoja (el. paštas klubasaulute@kvlc.lt, tel. Nr. (8 46) 383534). 

 

II. TIKSLAS 

 

2.1. Skatinti ir puoselėti mokinių kūrybinius ir meninius gebėjimus, kūrybinę iniciatyvą,  

atskleidžiant Klaipėdos miesto grožį, žinomas vietas, ar paliečiant istorinius momentus.  

 
III. UŽDAVINIAI 

 

3.1. Ugdyti gebėjimą išreikšti savo požiūrį meninėmis priemonėmis. 

3.2. Konkurso pagalba sutelkti švietimo įstaigų bendruomenes vieningo tikslo linkme. 

3.3. Lavinti kūrybingumą ir poreikį ieškoti savito raiškos būdo. 

 

IV. DALYVIAI 

 

4.1. Konkurse dalyvauja Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinio 

ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniai.  

4.2. Konkurso dalyvių amžiaus grupės:  

I grupė 5-6 metų;  

II grupė 7-11 metų;  

III grupė 12-15 metų; 

IV grupė 16-19 metų. 

 

V. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

5.1. Sekretų kūrimo Konkurse dalyvaujančios mokinių grupės/klasės ar individualūs darbai 

kuriami savo įstaigoje arba namuose. 

5.2. Sekreto reikšmė - [lot. secretus] — slaptas, paslėptas. Sekretai gali būti gaminami lauko 

erdvėse, žemėje, smėlyje ar kilnojami: dėžėse, stikliniuose induose, įvairiose formose. 

5.3. Sekretui gaminti naudojamos visos gamtoje randamos natūralios medžiagos, esant 

poreikiui panaudojant antrines žaliavas.  

5.4. Sekretų kūrybos tema skirta Klaipėdos miesto 770 metų gimtadieniui (pvz. Klaipėdos 

miesto istorija, architektūra, asmenybės, simboliai, miesto įžymūs objektai ar kt.). 

5.4. Sekretų dydis ne mažesnis nei 15x15 cm. ir ne didesnis nei 30x30 cm dydžio.  

5.5. Konkursinių darbų nuotraukų priėmimas: 
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5.5.1. I etapas – konkursui kuriami sekretai ir pateikiamos sekretų nuotraukos nuo 

nuostatų paskelbimo dienos iki 2022 m. balandžio 25 d.. 

5.5.2. II etapas – vertinimo etapas, atrenkant laureatus nuo balandžio 26 d. iki gegužės 

2 d.. 

5.5.3. III etapas – 2022 m. gegužės 3 dieną 15.00 val. Klaipėdos vaikų laisvalaikio 

centro Facebook paskyroje ir  interneto svetainėje www.kvlc.lt bus paskelbti Konkurso laureatai ir 

publikuojama virtuali darbų paroda. 

5.6. Konkursinius darbus vertins organizatorių sudaryta vertinimo komisija. 

 

VI. REIKALAVIMAI DARBŲ PATEIKIMUI 

 

6.1. Konkursui pateikiami fotografuoti sekretų darbai iki 2022 m. balandžio 25 d. el. paštu 

klubasaulute@gmail.com. Kartu su siunčiamų darbų nuotraukomis būtina užpildyti elektroninę 

dalyvio paraišką, ją rasite paspaudę šią nuorodą: https://forms.office.com/r/bYrMny97Hu.  

6.2. Sekretai Konkursui pateikiami JPG formatu.   

 6.2.1. Vieno darbo fotografijų galima pateikti iki 3 vienetų. Viena iš nuotraukų privalo 

būti pateikta užfiksuoto vaizdo iš viršaus. Likusios nuotraukos atspindinčios svarbiausius darbo 

elementus.  

6.2.2. Konkursui siunčiamos fotografijos (failo) pavadinime būtina nurodyti,  įstaigos 

pavadinimą kartu su grupės/autoriaus vardu, pavarde, amžiumi (pvz. „Mokyklos“ progimnazija, 

Jonas Jonaitis 12 m.) turi sutapti su elektroninės registracijos formos duomenimis. 

6.2.3. Darbų skaičius ribojamas: vieno dalyvio, grupės ar klasės – vienas darbas.  

6.2.4. Konkursui pateikiami sekretai turi būti tvarkingi ir užbaigti.  

6.3. Pateikdamas sekretą Konkursui, autorius tampa Konkurso dalyviu bei sutinka, kad: 

  6.3.1. Elektroninėje registracijoje pateikti ir renginio organizavimo metu gauti asmens 

duomenys būtų naudojami (nepažeidžiant asmens teisių, garbės ir orumo apsaugos) reklamos, 

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

įstatymų nustatyta tvarka. 

  6.3.2. Konkursui pateiktos sekretų darbų nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be 

apribojimų naudojamos konkurso sklaidos tikslais. 

  6.3.3. Sekretų darbų nuotraukos skelbiamos organizuojančios įstaigos elektroninėje 

svetainėje www.kvlc.lt, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro ar facebook paskyroje 

www.facebook.com/ Klaipėdos-vaiku-laisvalaikio-centras. 

 

VII. VERTINIMAS 

 

7.1. Konkursui pateiktus sekretus vertins organizatorių sudaryta vertinimo komisija.  

7.2. Sekretų darbai bus vertinami pagal šiuos kriterijus:  

7.2.1. sekreto teminis atitikimas;  

7.2.2. kūrybiškumas atskleidžiant temą;  

7.2.3. pasirinktos technikos savitumas;  

7.2.4. sekreto originalumas;  

7.2.5. bendras estetinis vaizdas.  

7.3. Vertinimo komisija išrinks po tris geriausius sekretų darbus kiekvienoje amžiaus grupėje.  

7.4. Komisija pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas.  

7.5. Komisijos sprendimas yra galutinis ir neginčijamas. 

 

VIII. APDOVANOJIMAI 

 

 8.1. Konkurso nugalėtojams bus įteikti I, II, III vietų diplomai ir prizai. Laureatų mokytojams 

– padėkos raštai ir simbolinės Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro dovanos.  
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 8.2. Visiems dalyviams ir jų mokytojams nurodytu elektroniniu paštu bus išsiųsti 

elektroniniai padėkos raštai. 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

9.1. Dalyvavimas renginyje reiškia Konkurso dalyvių sutikimą viešinti ir publikuoti 

nuotraukas ir kt. teisės aktuose nustatyta tvarka. 

9.2. Dalyvavimas renginyje reiškia dalyvių sutikimą, sekretų darbų nuotraukos skelbiamos 

organizuojančios įstaigos elektroninėje svetainėje www.kvlc.lt, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

facebook paskyroje www.facebook.com/ Klaipėdos-vaiku-laisvalaikio-centras (nepažeidžiant 

asmens teisių, garbės ir orumo apsaugos) reklamos, žiniasklaidos srityse (dienraščiai, televizija, 

organizatorių interneto svetainė, socialiniai tinklai) įstatymų nustatyta tvarka.  

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

______________________________ 
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