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TARPTAUTINIO VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSO „TAU, MAMA“ 

 

NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šie nuostatai nustato tarptautinio vaikų piešinių konkurso „Tau, mama“ tikslus ir uždavinius, 

dalyvavimo sąlygas, organizavimo, vertinimo ir apdovanojimo tvarką. 

2. Konkurso organizatorius – Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija.  

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konkursas skirtas skatinti vaikų meninę raišką, ugdyti vertybines nuostatas, kūrybinę iniciatyvą, 

estetinį skonį ir originalumą, gebėjimą išreikšti meilę, pagarbą ir dėkingumą mamai bei aktyvinti 

tarptautinį pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 

III. KONKURSO SĄLYGOS 

 

4. Piešinių formatas A3, be pasportavimo, rėminimo ir pan. 

5. Piešiniai gali būti atlikti įvairia technika: akvarele, guašu, akrilu, pieštukais ir kt. 

6. Piešinyje galima vaizduoti viską, kas susiję su mama: jos portretą, laisvalaikį su mama, dovaną 

mamai ir t. t. 

7. Konkurse kviečiami dalyvauti Europos šalių priešmokyklinio ir pradinio ugdymo vaikai.   

8. Piešinių konkurso dalyviai skirstomi į penkias amžiaus kategorijas: 

 1 kategorija – 6 metų vaikai 

 2 kategorija – 7 metų vaikai 

 3 kategorija – 8 metų vaikai 

 4 kategorija – 9 metų vaikai 

 5 kategorija – 10 metų vaikai 

 

IV. ORGANIZAVIMAS 

 

9. Konkursui pateikiami ugdymo įstaigoje atrinkti geriausieji mokinių piešiniai. Rekomenduojama 

įstaigai atrinkti ne daugiau kaip po 5 darbus kiekvienoje kategorijoje. 

10. Atrinkti darbai su užpildyta piešinio kortele (žr. VI skyrių) pateikiami iki 2018 m. balandžio 1 d. 

adresu: Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, P. Višinskio g. 35, LT-76351 Šiauliai (nurodyti 

Konkursui „Tau, mama“). Vėliau pateikti darbai nevertinami.  

11. Konkurso nugalėtojai bus pakviesti į apdovanojimo šventę 2018 m. gegužės 9 d. 

12. Nugalėtojų darbų paroda bus eksponuojama nuo 2018 m. balandžio 23 d. Šiaulių Sauliaus 

Sondeckio menų gimnazijoje (P. Višinskio g. 23).  

13. Po konkurso darbus galima atsiimti iki gegužės 25 dienos. Neatsiimti darbai nesaugomi.  

14. Organizatorius turi teisę be atskiro piešinio autoriaus sutikimo ir nemokant honoraro nugalėtojų 

darbus, nurodant jų autorystę, naudoti konkurso viešinimui (fotografuoti, maketuoti, eksponuoti 

virtualioje aplinkoje ir pan.). 



V. VERTINIMAS, APDOVANOJIMAI 

 

15. Dalyvių meninę ir kūrybinę raišką vertina konkurso organizatoriaus sudaryta vertinimo komisija.  

16. Kiekvienoje kategorijoje atrenkami 1–3 vietų nugalėtojai, kurie apdovanojami laureatų diplomais 

ir specialiaisiais prizais. Vertinimo komisija turi teisę skirti papildomas nominacijas. Elektroninės 

padėkos bus išsiųstos visiems konkurso dalyviams.  

 

VI. DALYVIO KORTELĖ 

 

17. Kiekvienam dalyviui 12 dydžio pajuodintu Times New Roman šriftu užpildoma kortelė, kurioje 

nurodomas įstaigos pavadinimas, mokinio vardas, pavardė, kategorija, piešinio pavadinimas ir mokytojo 

vardas, pavardė. Kortelė priklijuojama po piešiniu dešiniajame kampe ir užlenkiama į kitą pusę (žr. 

priedą), kortelės bus atlenktos eksponuojant parodą.  

18. Atskiras „Word“ dokumentas su mokinių kortele ar kortelėmis (jei pateikiama daugiau darbų) 

atsiunčiamas el. paštu taumamadaile@gmail.com. Neatsiuntus šio dokumento konkurso dalyviams nebus 

išsiųstos elektroninės padėkos. 

 

Kontaktinis asmuo – mokytoja Justina Šaltė, tel. 8 685 27316, el. p. taumamadaile@gmail.com  
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