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IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ  

„GRAŽIAUSIA VEIDO KAUKĖ“ PIEŠIMO KONKURSO 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešimo konkurso „Gražiausia veido 

kaukė“ (toliau – Konkurso) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, uždavinius, dalyvius, 

darbų pateikimo ir organizavimo tvarką ir padėkos raštus. 

2. Konkurso organizatorius – Vilniaus lopšelis-darželis „Žemuogėlė“, Architektų 108, Vilnius, 

tel. (8 5) 244 74 50; el. paštas rastine@zemuogele.vilnius.lm.lt . Konkurso koordinatorė 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žemuogėlė“ sveikatos priežiūros specialistė Jelena Ramaškienė.  

3. Konkurso nuostatai skelbiami Vilniaus lopšelio-darželio „Žemuogėlė“ tinklapyje 

www.zemuogele.lt 

 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas: 

4.1.Išradingai, kūrybiškai, pasitelkiant savo vaizduotę, sukurti piešinius su veido kaukėmis, 

naudojant savarankiškai pasirinktas kūrybines raiškos priemones. 

5. Uždaviniai: 

5.1.Raginti nepamiršti šiuo laikotarpiu nešioti apsaugines veido kaukes, kad apsaugoti save 

ir aplinkinius nuo ligų. 

5.2.Kuriant, išreikšti savo gebėjimus. 

5.3.Plėtoti bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigos ir vaikų besiugdančių namuose. 

 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI, DARBŲ PATEIKIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

6. Konkurso dalyviai – Vilniaus lopšelio-darželio „Žemuogėlė“ ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikai. 

7. Nuo 2021 metų vasario 1 dienos Iki 2021 metų vasario 7 dienos imtinai konkurso dalyviai, 

pasitelkiant savarankiškai pasirinktas kūrybines raiškos priemones, kuria piešinukus, juos 

fotografuoja ir atsiunčia nurodytu el. paštu: rastine@zemuogele.vilnius.lm.lt kartu su 

užpildyta dalyvio anketa (priedas prisegamas). 
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8. Darbų skaičius ribotas: vieno dalyvio – vienas darbas. 

9. Pateikdamas nuotraukas Konkursui autorius tampa Konkurso dalyviu bei sutinka, kad: 

9.1.Konkursui pateiktos nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be apribojimų naudojamos 

Konkurso sklaidos tikslais; 

9.2.Nuotraukos autorius pagal galiojančius teisės aktus atsako už autorių teisių pažeidimus. 

Pateikdamas nuotrauką Konkursui, jis patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius, kad 

turi joje esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką naudoti elektroninėje svetainėje. 

10. Nuo 2021-02-15 iki 2021-02-21 kūrybinių piešinukų fotografijos bus eksponuojamos 

elektroninėje erdvėje tinklapyje www.zemuogele.lt 

 

IV SKYRIUS 

AUTORIŲ APDOVANOJIMAI 

 

11. Visi Konkurso dalyviai bus apdovanojami 2021 m. vasario 15 d. padėkos raštais. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Organizatorė pasitelkia teisę dalyvių darbų nuotraukas publikuoti savo nuožiūra. 

13. Nuotraukos atsiųstos vėliau nurodyto termino, neatitinkančios nurodytų reikalavimų bei 

Konkurso tematikos, nebus eksponuojamos. 

14. Organizatorė neprisiima atsakomybės už siuntimo metu dingusias nuotraukas. 
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Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  

piešimo Konkurso „Gražiausia veido kaukė“ 

 

 

 

DALYVIO ANKETA 

Piešinuko autoriaus vardas, pavardė, amžius, 

grupės pavadinimas 

 

Koordinatorės vardas, pavardė Jelena Ramaškienė 

Ugdymo įstaigos pavadinimas Vilniaus lopšelis-darželis „Žemuogėlė“ 

 


