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            Širvintų meno mokyklos  
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                                                                                                  Įsakymu Nr. V1-10 

 

 

RESPUBLIKINIO VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO  

„ŽEMĖS ALSAVIMAS“  

NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio vaikų kūrybinių darbų konkurso „Žemės alsavimas“ (toliau –  konkurso) 

nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslus, uždavinius ir organizavimo tvarką.  

2. Konkurso organizatorius - Širvintų  meno mokyklos Neformaliojo švietimo centras. 

3. Konkurso organizatoriai kviečia dailės, technologijų, pradinių klasių ir ikimokyklinio 

ugdymo mokytojus skatinti vaikus kurti skulptūrinius dailės kūrinius, skirtus Pasaulinei Žemės 

dienai, ir taip prisidėti prie mūsų planetos gamtos išsaugojimo.  

 

II SKYRIUS  

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – ugdyti vaikų kūrybinius ir meninius gebėjimus, skatinant mokinių domėjimąsi 

gamta, ekologija bei bendražmogiškosiomis vertybėmis.  

5. Uždaviniai:   

 5.1. Pažinti ir šių dienų meno kalba perteikti ekologijos idėjas, meninėmis erdvinės 

išraiškos priemonėmis atskleisti gamtos grožį ir jo trapumą.  

 5.2.  Supažindinti visuomenę su mokinių kūrybine veikla. 

 5.3. Sudaryti pozityvias sąlygas vaikų ir jaunimo gebėjimų lavinimui, puoselėti mokinių 

kūrybiškumą ir saviraišką.  

 

III SKYRIUS  

DALYVIAI 

 

6. Konkurse kviečiami dalyvauti šalies mokiniai nuo 5 metų ir vyresni. 

Konkurso dalyvių tikslinės grupės: 

I grupė – 5–7 metų mokiniai; 

II grupė – 8–10 metų mokiniai; 

III grupė – 11–14 metų mokiniai; 

IV grupė – 15 metų ir  vyresni mokiniai.  

 

IV SKYRIUS 

DARBŲ PATEIKIMO SĄLYGOS 

 

 7. Konkurso dalyvių kūriniai gali atspindėti gamtos grožį, augalų ir gyvūnijos formų 

įvairovę bei trapumą, aktualias ekologines problemas. Konkursui pateikti darbai turi būti atlikti 

naudojant apimtinės skulptūros erdvinės raiškos priemones. Dalyviai gali pateikti individualius arba 

kolektyvinius kūrinius. Laukiami ne tik pavieniai kūriniai, bet ir kelių objektų kompozicijos. 

Kūrybiniai darbai bus vertinami šiose kategorijose:  

 Medis, fanera, pynimas; 

 Tekstilės kūriniai, veltinė vilna, mezginiai; 

 Kartonas, papjė mašė, skarda, metalas, plastikas, mišri technika; 

 Keramika, gipsas. 



Parodoje-konkurse dalyvaus tik vertinimo komisijos atrinkti kūriniai, atitinkantys pasirinktos 

kategorijos technologinius ir estetinius kriterijus.  

 8. Megzti, išpinti ar pasiūti dirbiniai turi būti pritaikyti eksponavimui pastatant, bet ne 

kabinant. Parodoje nebus eksponuojami darbai sukurti iš nepatvarių (gendančių, byrančių, lengvai 

besiglamžančių ir formą prarandančių) medžiagų. 

 9. Darbų matmenys negali būti mažesni kaip 15 cm aukščio ir  didesni kaip 50 cm aukščio.   

 10. Bus eksponuojami tik stabiliai pastatomi darbai. Kabinami objektai nebus priimami.  

            11. Kiekvieno darbo apačioje turi būti priklijuota kompiuteriu užpildyta kortelė (1 priedas). 

Kortelė pildoma Times New Roman 12 šriftu.  

 

 

V SKYRIUS 

VIETA IR LAIKAS 

 

            12. Iš vienos ugdymo įstaigos galima pristatyti ne daugiau 10 darbų.  

            13. Iki 2022 m. kovo 7 d. elektroniniu paštu baltasstebuklas3@gmail.com būtina atsiųsti 

užpildytą būsimų dalyvių paraišką (2 priedas). 

            14. Darbus konkursui pristatyti iki 2022 m. kovo 9 d. adresu: Širvintų meno mokykla, 

Vilniaus g. 69, Širvintos LT-19121, su nuoroda: konkursui „Žemės alsavimas“. Kūrinius parodai 

prašome pristatyti patiems arba naudojantis Lietuvos pašto paslaugomis. Dėl riboto parodos-

konkurso organizatorių laiko kūriniai atsiųsti naudojantis siuntų tarnybų ar paštomatų paslaugomis 

nebus priimami.    

            15. Vertinimo komisijos atrinkti darbai bus eksponuojami Širvintų meno mokykloje 2022 m. 

kovo 21 – balandžio 25 d.  

            16. Konkurse pasižymėjusių mokinių mokytojai bus informuoti elektroniniu paštu iki 2022 

m. balandžio 25 dienos.  

            17. Kūrinius pateikusių įstaigų atstovai darbus atsiima patys. Parodos-konkurso 

organizatoriai darbų konkurso dalyviams atgal nesiunčia. Pasibaigus parodai darbus galima atsiimti 

Širvintų meno mokykloje nuo 2022 m. balandžio 25 d. iki 2022 m. balandžio 29 d., ilgiau darbai 

nesaugomi. Dėl konkretaus darbų atsiėmimo laiko siūlome susitarti iš anksto (mob. 8 613 11626). 

     

VI SKYRIUS 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

18. Darbus vertins Širvintų meno mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija, į 

kurią bus kviečiami dailės, technologijų mokytojai ir dailininkai.  

  19. Vertinant bus atsižvelgiama į temos atskleidimą ir įtaigumą, kūrybiškumą, estetiką, 

netikėtą raiškos priemonių ir technikos panaudojimą, temos interpretacijos originalumą.  

  20. Vertinimo komisija atrinks geriausius darbus keturiose tikslinėse amžiaus grupėse, 

keturiose vertinimo kategorijose. Kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai bus apdovanojami 

diplomais. Numatoma papildomai apdovanoti diplomais mokinius, parodžiusius išskirtinius 

meninius pasiekimus (įvairiose nominacijose). Diplomai nugalėtojams bus išsiųsti elektroniniu 

paštu PDF formatu. Siunčiant diplomus bus naudojamas elektroninio pašto adresas, kuriuo 

konkurso dalyviai atsiųs registracijos formą.  

 

 

VII SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

  21. Konkurso organizatoriai turi teisę neeksponuoti kūrinių: plagijuotų, neatitinkančių 

nuostatų reikalavimų, turinčių defektų (neatitinkančių formato reikalavimų, be etikečių, be sąrašo, 

suteptų, sulamdytų, nebaigtų kurti ir pan.). 

mailto:baltasstebuklas3@gmail.com


   22. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus atsirinkti, publikuoti, eksponuoti ir 

reprodukuoti savo nuožiūra, neišmokant honoraro, o konkurso dalyvių–nugalėtojų darbus, vardus ir 

pavardes skelbti Širvintų meno mokyklos interneto puslapyje http://www.menomokykla.lt ir 

Facebook paskyroje bei spaudoje. Darbų atsiuntimas organizatoriams – laikomas autorių 

sutikimu su šiomis sąlygomis.  

           23. Konkurso organizatoriai – Širvintų  meno mokyklos Neformaliojo švietimo centras ir 

dailės mokytojas metodininkas Alvydas Urbietis (mob. 8 613 11626),  elektroninis paštas 

baltasstebuklas3@gmail.com. 

            
_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.menomokykla.lt/
mailto:baltasstebuklas3@gmail.com


 

1 PRIEDAS 

Darbo kortelė 

 

Darbo apačioje turi būti priklijuota kompiuteriu užpildyta kortelė (1 priedas). Kortelė pildoma 

Times New Roman 12 šriftu. Jei siunčiamas ne individualus, bet kolektyvinis kūrinys, vardų ir 

pavardžių nurodyti nereikia, vietoje jų būtina nurodyti tikslinę amžiaus grupę (pvz.: 11–14 metų 

mokiniai).  

 

Darbo pavadinimas 

Pavardė 

Vardas 

Autoriaus amžius (metai) 

Įstaigos pavadinimas 

 

  

 

 

 

  

Darbo pavadinimas 

Pavardė 

Vardas 

Autoriaus amžius (metai) 

Įstaigos pavadinimas 

 

 

Darbo pavadinimas 

Pavardė 

Vardas 

Autoriaus amžius (metai) 

Įstaigos pavadinimas 

 

 

Darbo pavadinimas 

Pavardė 

Vardas 

Autoriaus amžius (metai) 

Įstaigos pavadinimas 

 

 

Darbo pavadinimas 

Pavardė 

Vardas 

Autoriaus amžius (metai) 

Įstaigos pavadinimas 

 

 

Darbo pavadinimas 

Pavardė 

Vardas 

Autoriaus amžius (metai) 

Įstaigos pavadinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 PRIEDAS 

Dalyvių paraiška 

 

Paraišką (2 priedas) reikia pateikti elektroniniu paštu: baltasstebuklas3@gmail.com   

Jei siunčiamas ne individualus, bet kolektyvinis kūrinys, vardų ir pavardžių nurodyti nereikia, 

vietoje jų būtina nurodyti tikslinę amžiaus grupę (pvz.: 11–14 metų mokiniai). Siunčiant priedą 

elektroniniu paštu nurodyti: konkursui ŽEMĖS ALSAVIMAS. Šį priedą reikia išsiųsti iki 2022 m. 

kovo 7 d., o kūrinius konkursui pristatyti iki 2022 m. kovo 9 d. 

Šriftas - Times New Roman 12. Lentelės stulpelių pločio ir šrifto dydžio nekeiskite. 

 

 

Darbo pavadinimas  

Autoriaus pavardė, vardas, amžius 

Ugdymo įstaiga 

Mokytojo pavardė ir vardas  

 

Pvz.: Vardenis Pavardenis, 13 metų.  

 

Pvz.: Mokytojas Vardenis Pavardenis  

Darbo pavadinimas  

Autoriaus pavardė, vardas, amžius 

Ugdymo įstaiga 

Mokytojo pavardė ir vardas 

 

 

 

Darbo pavadinimas  

Autoriaus pavardė, vardas, amžius 

Ugdymo įstaiga 

Mokytojo pavardė ir vardas 

 

Darbo pavadinimas  

Autoriaus pavardė, vardas, amžius 

Ugdymo įstaiga 

Mokytojo pavardė ir vardas 

 

Darbo pavadinimas  

Autoriaus pavardė, vardas, amžius 

Ugdymo įstaiga 

Mokytojo pavardė ir vardas 

 

Darbo pavadinimas  

Autoriaus pavardė, vardas, amžius 

Ugdymo įstaiga 

Mokytojo pavardė ir vardas 
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