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VAIKŲ IR JAUNIMO PIEŠINIŲ KONKURSO  
„LIETUVIŠKO ŽODŽIO KELIAS “ 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Piešinių konkurso „Lietuviško žodžio kelias“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja 
konkurso „Lietuviško žodžio kelias“ (toliau vadinama – Konkursas) organizavimą, vykdymą, 
vertinimą ir apdovanojimą. 

2. Konkurso tikslai:  

2.1. skatinti jaunąją kartą domėtis savo gimtosios kalbos raida; 

2.2. skatinti vaikų kūrybinius gebėjimus;  

2.3. lavinti vaikų meninius įgūdžius.  

3. Konkurso organizatorius – Elektrėnų savivaldybės dailės mokytojų metodinis būrelis. 

3.1. Konkurso partneriai – Elektrėnų savivaldybės Vievio meno mokykla, Elektrėnų savivaldybės 
švietimo paslaugų centras, Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus. 

4. Informacija apie Konkursą skelbiama Vievio meno mokyklos tinklalapyje 
www.vieviomenas.elektrenai.lm.lt , Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro tinklalapyje 
www.espc.lt ir Vievio meno mokyklos FB puslapyje. 
 

II. KONKURSO DALYVIAI 

5. Konkurse gali dalyvauti Elektrėnų savivaldybės vaikai ir jaunimas nuo 5 iki 19 metų amžiaus.  
 
6. Dalyviai skirstomi į 3 amžiaus grupes:  
I grupė – 5-9 metų; 
II grupė – 10-14 metų;  
III grupė – 14-19 metų. 
 

III. KONKURSINIAI DARBAI IR JŲ PATEIKIMO SĄLYGOS 

7.  Konkursinių darbų tematika – Lietuviškos raidės, žodžio , literatūrinio teksto vaizdavimas.  
 
8. Konkursiniai darbai pateikiami ant A3 formato lapo (297 x 420 mm). Darbo atlikimo techniką ir 
priemones konkurso dalyvis pasirenka savarankiškai. Atliekant darbus nenaudoti kompiuterinės 
technikos, fotografijų. 
 



9. Darbą kuria vienas autorius, kolektyviniai darbai nepriimami. Darbų skaičius neribojamas. Iš 
vienos įstaigos siunčiant daugiau nei 3 piešinius, pridedamas dalyvių sąrašas (nuostatų 2 priedas)  

10. Prie kūrybinio darbo (kitoje darbo pusėje) turi būti priklijuota dalyvio  anketa (nuostatų 1 
priedas). Dalyvio anketa pildoma kompiuteriu, nurodant: 

10.1. piešinio autoriaus vardą, pavardę (vardininko linksnyje), amžių; 
10.2. ugdymo įstaigos pavadinimą, miestą; 
10.3. mokytojo/tėvų ar globėjų vardą, pavardę, el. paštą, telefono numerį. 
 

11. Pateikdami piešinius Konkursui dalyviai suteikia organizatoriams teisę Konkursui atsiųstus 
darbus neatlygintinai naudoti savo nuožiūra informaciniais ar edukaciniais tikslais. 

IV. LAIKAS IR VIETA 

12. Konkursas vyks nuo 2017 m. vasario 3 d. iki 2017 m. kovo 31 d. 

13. Darbai siunčiami paštu Konkursui „Lietuviško žodžio kelias“, Vievio meno mokykla, 
Semeliškių g. 40, LT-21378. Vievis. 

V. DARBŲ VERTINIMAS 

14. Darbus vertina organizatorių sudaryta vertinimo komisija. Vertinant atsižvelgiama į idėjos 
originalumą, atlikimo techniką  ir meninę raišką. Piešiniai turi atitikti šio konkurso temą, būti 
išbaigti, estetiški. 
15. Iš kiekvienos amžiaus grupės bus atrenkami I – III vietų laimėtojai.  
16. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas ir prizus. 
17. Konkurso sąlygų neatitinkantys darbai, netiksliai metrikuoti arba pateikti pasibaigus terminui yra 
nevertinami.   

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

18. Konkurso nugalėtojai bus skelbiami balandžio mėn. interneto tinklalapyje 
www.vieviomenas.elektrenai.lm.lt , Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro tinklalapyje 
www.espc.lt .Nugalėtojai bei parodai atrinktų darbų autoriai bus informuojami anketoje nurodytu el. 
paštu. 
 
19. Komisijos atrinktų darbų paroda vyks Elektrėnų savivaldybės Literatūros ir meno muziejuje. 
Konkurso laureatai bus kviečiami į parodos atidarymą. 
20.  Daugiau informacijos teikia Konkurso koordinatorius Augenis Kasputis el. paštu: 
augeniskasputis@gmail.com arba telefonu (86) 8245067. 
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