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PIEŠINIŲ KONKURSO „MES – BALTAI“ 

NUOSTATAI  

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Vaikų piešinių konkurso „Mes – baltai“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) 

apibrėžia konkurso organizatorius, tikslą, uždavinius, dalyvius, sąlygas, konkurso laimėtojų 

nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką. 

2. Konkurso organizatorius – Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka (toliau 

– Organizatorius). 

3. Konkurso koordinatorius ir kontaktinis asmuo: direktoriaus pavaduotoja Gita Vilčiauskienė, el. 

paštas: metodinis@joniskis.rvb.lt  

 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Konkursas skirtas paminėti Baltų vienybės dieną (rugsėjo 22 d.).  

5. Konkurso tikslas – skatinti vaikus domėtis Lietuvos istorija, suteikti vaikui galimybę 

kūrybinėmis ir meninėmis priemonėmis išsakyti savo nuomonę tema „Mes – baltai“.  

6. Uždaviniai: 

6.1. Skatinti pilietinį sąmoningumą ir aktyvumą; 

6.2. Puoselėti vaikų meninę saviraišką ir kūrybiškumą. 

 

III. DALYVIAI 

 

7. Konkurse gali dalyvauti 1–4 kl. moksleiviai. 

 

IV. KONKURSO SĄLYGOS 

 

8. Konkursui pateikiami individualūs darbai. Vienas vaikas gali būti tik vieno piešinio autorius. 

9. Konkursui pateikiami piešiniai gali būti atlikti įvairiomis priemonėmis: guašu, akvarele, aliejumi, 

spalvotais pieštukais, kreidelėmis ir pan. 

10. Konkursui pateikti piešiniai turi būti atlikti ne kompiuterine technika. 

11. Piešinio lapo formatas – A4. 

12. Pateikiant piešinį užpildoma atskira dalyvio anketa (žr. priedą). Anketą būtina užpildyti 

didžiosiomis raidėmis ir pristatyti į Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrių 

kartu su piešiniu. 

13. Mokytojas pristato vaikų piešinius Organizatoriui adresu: Joniškio rajono savivaldybės Jono 

Avyžiaus viešoji biblioteka Vaikų literatūros skyrius (Vilniaus g. 3, Joniškis). 
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V. VERTINIMO KRITERIJAI 

 

14. Organizatorius sudaro vertinimo komisiją iš 3 narių. 

15. Konkurso vertinimo komisija atsižvelgia į:  

16.1. piešinio atitikimą temai; 

16.2. kūrybiškumą; 

16.3. kompozicijos originalumą; 

16.4. estetiškumą. 

17. Pasibaigus konkursui bus išrinkti 4 nugalėtojai (po vieną iš kiekvienos amžiaus grupės, t.y. 

mokymosi klasės), kuriems atiteks Organizatorių įsteigti prizai. 

 

VI. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

18. Darbai iki 2021 m. rugsėjo 30 d. pristatomi adresu: Joniškio rajono savivaldybės Jono 

Avyžiaus viešoji biblioteka Vaikų literatūros skyrius (Vilniaus g. 3, Joniškis). 

19. Vertinimo komisija 2021 m. spalio  6 d. skelbia konkurso rezultatus interneto svetainėje 

www.joniskis.rvb.lt ir socialiniame tinkle Facebook bei informuoja konkurso nugalėtojų mokytojus. 

20. Konkurso nugalėtojų piešiniai bus talpinami Organizatoriaus tinklapyje www.joniskis.rvb.lt . 

 

VII. RENGINIŲ DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

21. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti asmeniškai, t.y. atvykę į Jono Avyžiaus viešosios 

bibliotekos Vaikų literatūros skyrių sutartu laiku. 

22. Nugalėtojai bus apdovanojami Organizatorių įsteigtais prizais, o pedagogams, kurių mokiniai 

pristatys darbus, bus įteikti padėkos raštai. 

 

VIII. KITOS SĄLYGOS 

 

23. Konkurso dalyviai, pateikdami piešinius, sutinka su konkurso taisyklėmis ir perleidžia savo 

autorines teises į kūrinį konkurso organizatoriams. 

24. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu 

konkurse. 

25. Konkurso dalyviai sutinka, kad fotonuotraukos su asmeniniu atvaizdu iš apdovanojimų 

ceremonijos ar kitų su konkursu susijusių renginių, būtų publikuojamos viešai ir naudojamos 

rinkodaros tikslams. 

26. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso taisykles, apie tai informuodamas 

interneto svetainėje www.joniskis.rvb.lt . 
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Piešinių konkurso „Mes – baltai“  

nuostatų priedas 

 

 

PIEŠINIŲ KONKURSO „MES – BALTAI“ DALYVIO ANKETA 
 

 

 

VARDAS, PAVARDĖ 

 

AMŽIUS  

KLASĖ  

PIEŠINIO PAVADINIMAS  

NAUDOTA TECHNIKA  

 

MOKYKLA  

MOKYTOJAS, KURIS 

VADOVAVO DARBUI  

 

MOKYTOJO 

ELEKTRONINIS PAŠTAS 

 

 

Iškilus klausimų pildant anketą, skambinkite telefonu (8 426) 51258. 

Piešinys turi būti pateiktas  kartu su dalyvio anketa. Be jos piešinys nebus vertinamas.  

   

 

 


