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VAIKŲ PIEŠINIŲ PARODOS-KONKURSO „MANO LIETUVA“ NUOSTATAI  

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Vaikų piešinių parodos-konkurso „Mano Lietuva“ (toliau – Paroda-konkursas) nuostatai reglamentuoja 

šios parodos tikslą, uždavinius, dalyvavimo parodoje, piešinių pateikimo, vertinimo ir apdovanojimo 

tvarką.  

2. Parodą-konkursą organizuoja Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos institutas. 

Partneriai – Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacija (LRSPA), Šiaulių Dainų 

progimnazija.    

3. Piešinių paroda-konkursas yra 2022 m. gegužės 20–21 dienomis organizuojamų renginių ciklo, skirto 

filosofo ir pedagogo Stasio Šalkauskio visuomeninei, pedagoginei veiklai atminti, dalis.  

II. PARODOS-KONKURSO TIKSLAS   

4. Parodos-konkurso organizavimo tikslas – skatinti vaikų ir mokinių meninę ir tautinę saviraišką.  

  

III. REIKALAVIMAI PIEŠINIAMS   

5. Reikalavimai piešiniams, eksponuojamiems parodoje-konkurse:  

5.1. piešinį kuria vienas autorius;  

5.2. pateikiamas tik vienas vieno autoriaus piešinys;  

5.3. piešiniui atlikti techniką, priemones dalyviai pasirenka savo nuožiūra;  

5.4. piešinių matmenys: A4 formato popieriaus lapas;  

5.5. piešinys parodai-konkursui siunčiamas skaitmeniniu formatu, t. y. pateikiama piešinio 

nuotrauka (JPG, JPEG formatu); pageidautina, kad nuotraukos dydis nebūtų labai didelės 

rezoliucijos;  

5.6. elektroninėje dalyvio anketoje kartu su siunčiama piešinio skaitmenine nuotrauka 

nurodomas piešinio pavadinimas, dalyvio vardas ir pavardė, amžius, miestas bei ugdymo 

įstaigos pavadinimas.  

  

6. Ugdymo įstaigų pedagogai, švietimo pagalbos specialistai ar tėvai (globėjai, rūpintojai) iki 2022 m. 

gegužės 15 d. užpildo elektroninę piešinio registracijos formą spaudžiant ant nuorodos 

https://forms.gle/hoH2HH76FXTppAWTA  arba skanuojant žemiau pateiktą QR kodą.  

https://forms.gle/hoH2HH76FXTppAWTA
https://forms.gle/hoH2HH76FXTppAWTA


IV. VERTINIMAS  

7. Piešinius parodai-konkursui atrinks ir vertins piešinių parodos organizatorių sudaryta vertinimo 

komisija.   

8. Parodai-konkursui pateikiamų piešinių atranka bus vykdoma vadovaujantis šiais kriterijais: 

tautiškiausias, originaliausias, kūrybiškiausias, spalvingiausias, paslaptingiausias, įsimintiniausias.   

9. Darbai vertinami, atsižvelgiant į autorių amžių ir gebėjimus.  

10. Konkurso nugalėtojams bus išsiųsti diplomai, parodos-konkurso dalyviams bus įteikti / išsiųsti 

padėkos raštai. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto diplomai bus teikiami 

Šiaulių kultūros centre (Aušros al. 31, Šiauliai) arba atsiųsti adresu, nurodytu dalyvio anketoje.  

11. Ugdymo įstaigų pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams, padėjusiems vaikams 

dalyvauti piešinių parodoje, dalyvio anketoje nurodytu el. paštu bus išsiųstos Vilniaus universiteto 

Šiaulių akademijos Edukologijos instituto pažymos ir / ar padėkos už pagalbą vaikams, mokiniams 

dalyvauti piešinių parodoje-konkurse.  

  

V. DALYVIAI  

12. Parodoje-konkurse gali dalyvauti Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų, priešmokyklinio 

ugdymo grupių ugdytiniai ir 1–8 klasių mokiniai.  

13. Dalyvių piešiniai skirstomi į šias amžiaus kategorijas:  

1 kategorija – ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių,  

2 kategorija – priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių,  

3 kategorija – 1–2 klasių mokinių,  

4 kategorija – 3–4 klasių mokinių  

5 kategorija – 5–6 klasių mokinių,  

6 kategorija – 7–8 klasių mokinių piešiniai.  

  

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS   

14. Ugdymo įstaigų pedagogai, švietimo pagalbos specialistai,  tėvai (globėjai, rūpintojai), pateikdami 

piešinio skaitmeninę nuotrauką, patvirtina, kad yra susipažinę su vaikų piešinių parodos-konkurso 

„Mano Lietuva” nuostatais ir sutinka, jog piešinio nuotrauka būtų eksponuojama parodoje. Už 

autorinių teisių pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys.  

15. Parodos-konkurso organizatoriai pasilieka teisę atsiųstas piešinių skaitmenines nuotraukas naudoti 

neatlygintinai, prie piešinių skaitmeninių nuotraukų nurodydami piešinio pavadinimą, dalyvio vardą, 

amžių, miestą bei ugdymo įstaigos pavadinimą paskelbti viešosiose erdvėse, įskaitant, bet 

neapsiribojant: piešinių parodai-konkursui eksponuoti sukurtoje internetinėje erdvėje, LRSPA 

tinklalapyje (http://www.lrspa.lt), Facebook paskyroje, kitose su piešinių parodos-konkurso ir renginių 

S. Šalkauskiui atminti viešinimu susijusiose Šiaulių apskrities viešosiose erdvėse.    

Iškilus klausimams kreiptis el. paštu margarita.jureviciene@sa.vu.lt.   

_____________________  
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