
 

 

                 PATVIRTINTA 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

                 direktoriaus 2023 m. sausio 27 d. 

                 įsakymu Nr. V1-8 

              

TARPTAUTINIO VAIKŲ IR MOKINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO „NERIMTAI“, SKIRTO 

JUOKŲ DIENAI  NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Tarptautinio vaikų ir mokinių piešinių konkurso ,,Nerimtai“, skirto juokų dienai (toliau – 

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

dalyvavimo tvarką, reikalavimus piešinių pateikimui, vertinimą, apdovanojimus, baigiamąsias 

nuostatas.  

1.2. Konkursas vyks nuotoliniu būdu 2023 metų vasario-balandžio mėnesiais.  

1.3. Konkursą organizuoja Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras (toliau – Centras) (interneto 

svetainė www.kvlc.lt). Konkurso koordinatorius – Paulius Barzinskis, Centro klubo „Želmenėlis“ 

skyriaus vedėjas (el. paštas klubaszelmenelis@kvlc.lt, tel. Nr. (8 46) 32 64 00), konkurso organizatorė 

– Aurelija Mačerinskienė, neformaliojo vaikų švietimo (dailės) mokytoja metodininkė.  

1.4. Renginys iš dalies finansuojamas Klaipėdos miesto savivaldybės lėšomis ir yra įtrauktas 

į Edukacinių, kultūrinių ir kitų renginių programą.  

 

II. TIKSLAS 

 

2.1. Ugdyti kūrybiškumą, lavinti meninę saviraišką, humoro jausmą, bei šmaikščią nuotaiką 

išreikšti savo kūriniuose. 

 

III. UŽDAVINIAI 

 

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

3.2. Skatinti vaikų ir mokinių saviraišką. 

3.3. Skatinti pozityvų mąstymą ir teigiamą emocinę būseną. 

 

IV. DALYVIAI 

 

4.1. Kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo ir neformaliojo 

vaikų švietimo mokyklų mokiniai.  

4.2. Piešinių konkurso dalyvių amžiaus grupės:  

I grupė 3-6 metų;  

II grupė 7-10 metų;  

III grupė 11-15 metų.  

 

V. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

5.1. Konkursinių darbų priėmimas vyks iki 2023 m. kovo 13 d. 

5.2. Konkurso rezultatai skelbiami 2023 m. balandžio 1 d. 12.00 val. Centro interneto 

svetainėje https://www.kvlc.lt/renginiai/nerimtai-2023/.  

 

VI. REIKALAVIMAI PIEŠINIŲ PATEIKIMUI 
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6.1. Konkursui pateikiami fotografuoti piešiniai iki 2023 m. kovo 13 d. el. paštu 

nerimtaikonkursas@gmail.com Kartu su piešinio nuotraukomis būtina užpildyti dalyvio paraišką - 

https://forms.office.com/e/c8JCbz556J . 

6.2. Piešinių nuotraukos Konkursui pateikiami JPG formatu.  

6.2.1. Konkursui siunčiamos nuotraukos (failo) pavadinime būtina nurodyti autoriaus 

vardą, pavardę, amžių (pvz. Jonas Jonaitis 12 m.) (duomenys turi sutapti su užpildyta dalyvio 

paraišką). 

6.2.2. Darbų skaičius ribojamas: vieno dalyvio – vienas darbas. Klasės, grupės bendras 

darbų skaičius ne daugiau 5. 

6.2.3. Konkursui pateikiami piešiniai turi būti tvarkingi ir užbaigti. Darbai, neatitinkantys 

techninių reikalavimų (netinkama  raiška, skaitmeniniai autorių logotipai, data ant atvaizdo), atsiųsti 

vėliau nurodyto termino ar neatitinkantys kitų konkurso sąlygų, nevertinami. 

6.3. Pateikdamas piešinio nuotrauką Konkursui, autorius tampa Konkurso dalyviu bei sutinka, 

kad Konkursui pateiktos darbų nuotraukos, autoriaus vardas ir pavardė bei amžius, gali būti 

neatlygintinai ir be apribojimų naudojamos konkurso sklaidos tikslais, darbų nuotraukos skelbiamos 

Centro interneto svetainėje www.kvlc.lt, Centro Facebook paskyroje. 

 

 

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. 

Piešiniai bus spausdinami ir eksponuojami parodoje.  

7.4. Komisija pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas. 

7.5. Komisijos sprendimas yra galutinis ir neginčijamas. 

 

VIII. APDOVANOJIMAI 

 

8.1. Visiems Konkurso dalyviams el. paštu bus išsiųstos elektroninės Centro padėkos. 

Mokytojams el. paštu bus išsiųsti padėkos raštai už dalyvavimą Konkurse. I-osios, II-osios, III-osios 

vietų Konkurso nugalėtojams bus išsiųsti elektroniniai diplomai. 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

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

9.2. Dalyvavimas renginyje reiškia dalyvių sutikimą, kad 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. 

 

________________________________ 
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