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RESPUBLIKINIS VIRTUALUS DAILĖS DARBŲ KONKURSAS  

„BUNDANTI GAMTA – PAVASARINIAI POKYČIAI“  

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Respublikinio vaikų kūrybinių darbų konkurso „Bundanti gamta – pavasariniai 

pokyčiai“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos meno mokyklų 

mokinių kūrybinių darbų konkurso „Bundanti gamta – pavasariniai pokyčiai“ (toliau – Konkursas) 

tikslus, organizavimo ir apdovanojimų tvarką. 

 2. Konkursas organizuojamas siekiant glaudesnio Kupiškio meno mokyklos ir kitų 

šalies meno mokyklų bendradarbiavimo. 

 3. Konkursą inicijuoja ir organizuoja Kupiškio meno mokykla. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

 Kai pavasarinė gamta bunda dar labiau mylime aplinką, žmones, medžius, gyvastį. 

Galime pasidžiaugti iš po sniego išlindusia žolyte, pirmu pumpuru, vabalėliais, paukščiu, gėlyte. 

Pasivaikščioję gamtoje, įsitraukite į lengvą pomėgį. Pieškite kava ir arbata. Toks metodas yra 

ekologiškas, o liedami išgausite daug atspalvių. Dėmes ar piešinį išryškinkite pagaliuku, plunksna, 

ar plonu markeriu tamsesniais ar šviesesniais kavos, arbatos arba akvarelės dažais. Toks piešimas 

nulemtas atsitiktinumo ir racionalaus įsikišimo. Ryškios spalvos nebūtinos, svarbu lengva ir šviežia.  

 Konkurso tikslas – skatinti ir puoselėti mokinių kūrybinius ir meninius gebėjimus.  

 Konkurso uždaviniai: 

 ugdyti mokinių kūrybinius, tarpusavio bendradarbiavimo įgūdžius; 

 skatinti mokinių saviraišką ir kūrybiškumą; 

 skatinti dailės mokytojus dalintis gerąja patirtimi ir kūrybiškai bendradarbiauti. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

 4. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos Respublikos Neformaliojo vaikų švietimo meno 

mokyklų mokiniai. 

 5. Konkurso dalyviai iš vienos neformaliojo vaikų švietimo mokyklos gali pristatyti ne 

daugiau kaip 10 kūrybinių darbų.  

 6. Esant karantino sąlygoms konkursas vyks nuotoliniu būdu, atsiunčiant skenuotas 

darbų kopijas arba piešinių nuotraukas JPG (JPEG) formatu. Nuotraukų formatas neturi viršyti 5 

MB, didžiosios ilgosios kraštinės ilgis – ne mažiau kaip 2000 pikselių. Prie siunčiamų nuotraukų 
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pridedama kortelė, kurioje nurodoma: piešinio autoriaus vardas, pavardė, amžius, paruošusio 

pedagogo vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris, elektroninis pašto adresas, mokyklos 

pavadinimas. 

 7. Konkurso dalyviai savo kūrybinius darbus atsiunčia iki 2021 m. balandžio 7 d. 

 į el. p. bundantigamta@gmail.com   

 8. Konkursui ruošiamų pateikti kūrybinių darbų atlikimo technikos: 

 8.1. piešinys (ne didesni kaip A2) formato. 

 9. Kūrybiniams darbams taikomi šie reikalavimai: 

 9.1. darbai, kurie bus pateikti pasibaigus terminui arba bus nemetrikuoti, nebus 

vertinami.  

 10. Konkurso rezultatai bus skelbiami 2021 m. balandžio 21 d. Kupiškio meno 

mokyklos internetinėje svetainėje www.kmm.lt. 

 11. Koordinuoja ir informaciją teikia Kupiškio meno mokyklos dailės mokytoja 

metodininkė Rita Laskauskienė, tel. Nr. +370 614 33861  

 12. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus publikuoti ir reprodukuoti savo 

nuožiūra, neišmokant honoraro. Dalyvavimas šiame konkurse laikomas autorių sutikimu su šiomis 

sąlygomis. 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMAS 

 

 13. Konkurso dalyviai skirstomi pagal autorių amžių į tris grupes: 

 13.1. I grupė – 7-10 metų; 

 13.2. II grupė – 11-14 metų; 

 13.3. III grupė – 15-19 metų. 

 14. Darbus vertins konkurso organizatorių sudaryta vertinimo komisija. 

 15. Darbų vertinimo kriterijai: 

 15.1. meninė raiška; 

 15.2. idėjos originalumas; 

 15.3. tvarkingumas; 

 15.4. kūrybiškumas; 

 15.5 pasirinktos tematikos suvokimas; 

 15.6 interpretavimas. 

 16. Vertinimo komisija, vertindama kūrybinius darbus, atrenka po tris geriausius 

darbus iš kiekvienos amžiaus grupės. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 17. Konkurso dalyviams bus įteikiamos Kupiškio meno mokyklos padėkos.  

 18. Konkurso laimėtojai ir juos parengę mokytojai bus apdovanoti Kupiškio meno 

mokyklos diplomais ir padėkomis. 

 19. Konkurso nugalėtojai skelbiami Kupiškio meno mokyklos internetinėje svetainėje 

www.kmm.lt ir Kupiškio rajono spaudoje. 

mailto:bundantigamta@gmail.com
http://www.kmm.lt/
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Respublikinis virtualus dailės darbų konkursas – paroda 

,,BUNDANTI GAMTA – PAVASARINIAI POKYČIAI“ 

 

Konkurse dalyvavo 207 autoriniai darbai. 

7 - 10 m. amžiaus kategorijoje 15 laureatų. 

11 - 14 m. amžiaus kategorijoje 15 laureatų. 

15 – 19 m. amžiaus kategorijoje 3 laureatai. 

Virtualioje parodoje dalyvauja – 100 autorinių darbų. 

Darbai gauti iš 26 mokyklų. Mokinius paruošė 41 mokytojas. 
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KONKURSO DALYVIUS BEI LAUREATUS GALITE PASIŽIŪRĖTI NUORODOJE:  

https://www.youtube.com/watch?v=N0ympN7kUpI&t=5 

https://www.youtube.com/watch?v=N0ympN7kUpI&t=5

