
PIEŠINIŲ KONKURSO-PARODOS „NUPIEŠKIME  NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENĄ 

ŠVENČIANČIĄ KLAIPĖDĄ“ 

NUOSTATAI 

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Piešinių konkurso -parodos  „Nupieškime Nepriklausomybės atkūrimo dieną švenčiančią 

Klaipėdą“ (toliau – Konkursas - paroda) nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato tikslus, organizatorius, 

vykdytojus, finansavimą, konkurso-parodos laimėtojų nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką. 

2. Konkurso-parodos organizatoriai – LSDP Klaipėdos m. skyrius. Partneriai- Lietuvos 

verslo kolegija.  

 

 

II. KONKURSO-PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konkurso-parodos tikslas – ugdyti pilietišką jaunimą, puoselėti tautines vertybes.   

4.Uždaviniai: 

4.1.motyvuoti mokinius domėtis tautos istorija; 

4.2.skatinti Tėvynės ieškoti savo širdyje; 

4.3.ugdyti mokinių kūrybiškumą. 

 

 

III. DALYVIAI 

 

5. Konkurse-parodoje gali dalyvauti Klaipėdos miesto ir apskrities bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniai. 

 

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

6. Konkursui- parodai  pateikiamas piešinys, atitinkantis konkurso tematiką. 

7. Darbų autoriais gali būti ir pavieniai mokiniai. Vienas mokinys gali siųsti tik vieną darbą. 

8. Konkursui- parodai pateikiamų darbų atlikimo technika – laisva forma. 

9. Lapo formatas  – A4. Pateikimo forma -  NUOTRAUKA.  

10.Pateikiant kiekvieną darbą užpildoma atskira dalyvio anketa (pridedama). Anketą būtina 

užpildyti didžiosiomis raidėmis arba kompiuteriu, iškirpti ir priklijuoti piešinio PRIEKYJE.  

11. Darbai iki 2020 m. kovo 2 d. pristatomi EL.PAŠTU info@lsdpklaipeda.lt  

Konkurse dalyvauja tik el.paštu pateikti JPG formato piešiniai. Ant popieriaus piešti 

piešiniai dėl karantino reikalavimų – nepriimami. 

 

 

V. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAS 

 

12. Visų Konkurse-parodoje dalyvaujančių mokinių darbai publikuojami Klaipėdos 

socialdemokratų facebook paskyroje. 

13. Organizatorių sudaryta vertinimo komisija atrinks geriausius piešinius, kurių autoriai bus 

apdovanoti organizatorių prizais bei pagyrimo raštais. Nugalėtojus ruošusiems mokytojams bus įteikti 

padėkos raštai ir prizai. Visiems vaikus paskatinusiems dalyvauti konkurse mokytojams, bus įteikti padėkos 

raštai.  

14. Konkursui-parodai pateikti darbai vertinami 3-7 metų,  ir 1-4;  5-8;  9-12 klasių amžiaus 

grupėse. Kiekvienoje grupėje bus išrenkama po 3 nugalėtojus, iš viso bus apdovanota 12 laureatų. 

Apdovanosime ir konkursantus paruošusius pedagogus. 

15. Konkurso -parodos rezultatai, nugalėtojų apdovanojimo vieta ir laikas.  



Nugalėtojai  bus paskelbti kovo 11 d. Klaipėdos socialdemokratų facebook paskyroje. Nugalėtojų 

apdovanojimas vyks, kai leis pandemijos apribojimai arba apdovanojimai bus pristatyti į nugalėtojų 

ugdymo įstaigas. 

16. Prizų steigėjai – Europos parlamento nariai, LR Seimo nariai.  

 

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Darbai neatitinkantys konkurso reikalavimų, ne laiku pristatyti, nebus pateikiami vertinimo 

komisijai. 

18. Pateikdami darbus Konkurso-parodos dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui 

neatlygintinai suteikia Konkurso-parodos organizatoriams neišimtines teise išleisti, viešai skelbti, platinti 

Konkursui-parodai pateiktus kūrinius Lietuvoje. Piešiniai negrąžinami. 

19. Konkurso-parodos organizatoriai – LSDP Klaipėdos m. skyrius, kontaktai: tel. 8 614 34678, 

el. paštas info@lsdpklaipeda.lt 

 

Piešinių konkurso - parodos nuostatų priedas 

Piešinių konkurso – parodos   

„NUPIEŠKIME  NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENĄ ŠVENČIANČIĄ KLAIPĖDĄ“ 
 

DALYVIO ANKETA 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė 
 

Dalyvio klasė, amžius  

Vadovavusio darbui mokytojo vardas, 

pavardė 

 

Mokytojo telefono nr., el. pašto adresas  

Mokyklos pavadinimas  

Mokyklos telefono nr., el. pašto adresas  

 

Anketą prašome užpildyti didžiosiomis raidėmis arba kompiuteriu pridėti prie piešinio. 


