
PATVIRTINTA 

Progimnazijos direktoriaus  

2020 m. vasario 5 d. 

įsakymu Nr.V1-14 

 

NACIONALINIO 1–4 KLASIŲ MOKINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO  

„LAISVA LIETUVA“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 1-4 klasių mokinių kūrybinių darbų konkurso – parodos „Laisva Lietuva“ nuostatai (toliau 

– Nuostatai) nustato tikslus, organizatorius, vykdytojus, finansavimą, kūrybinių darbų konkurso -  

parodos nugalėtojų vertinimo ir dalyvių apdovanojimo tvarką. 

2. Konkurso - parodos organizatorė – Kėdainių „Ryto“ progimnazija. Partneriai: Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba. Renginio globėjas – Lietuvos Respublikos Seimo narys Darius 

Kaminskas. 

3. Organizacinį komitetą sudaro: Kėdainių „Ryto“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Svetlana Denisova, Kėdainių „Ryto“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė 

Rasa Rugelienė, Kėdainių „Ryto“ progimnazijos pradinių klasių mokytojas metodininkas Audrius 

Pankratjevas, Kėdainių „Ryto“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Roma 

Dzikienė, Kėdainių „Ryto“ progimnazijos vyresnioji pradinių klasių mokytoja Daiva Selvenienė ir 

Kėdainių „Ryto“ progimnazijos vyresnioji pradinių klasių mokytoja Ramunė Švaikauskienė. 

4. Vertinimo komisiją sudaro pirmininkas ir nariai. Komisijos pirmininkas – Kėdainių „Ryto“ 

progimnazijos dailės mokytoja metodininkė Audronė Rudienė. Nariai: Kėdainių „Ryto“ 

progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Svetlana Denisova, Kėdainių „Ryto“ 

progimnazijos technologijų mokytoja metodininkė Beata Rimkevičiūtė, Kėdainių „Ryto“ 

progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė Rasa Rugelienė. 

 

II SKYRIUS 

 TIKSLAS   

 

5. Sudaryti sąlygas pradinių klasių mokinių saviraiškai bei ugdyti jų kūrybiškumą.  

 

III SKYRIUS 

 UŽDAVINIAI 

 

6. Išmėginti įvairias tradicines ir šiuolaikines raiškos priemones, išradingai ir drąsiai 

eksperimentuoti ir improvizuoti.  

7. Įvairiomis piešimo priemonėmis įprasminti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-etį, 

skatinti  domėtis savo krašto istorija ir kultūra, atskleisti Lietuvos grožį, unikalumą. 

 

IV SKYRIUS 

 KONKURSO ORGANIZAVIMAS 
 

8. Konkurso dalyvių kategorijos:  

8.1. I grupė – 1 klasė  

8.2. II grupė – 2 klasė  



8.3. III grupė – 3 klasė  

8.4. IV grupė – 4 klasė.  

9. Mokinių darbų lauksime iki šių metų kovo 1 d.   

Darbus siųsti adresu: Pavasario g. 6,  LT-57469 Kėdainiai (Nacionaliniam 1-4 klasių mokinių 

piešinių konkursui „Laisva Lietuva“). 

10. Kovo 3-4 d. bus vykdoma darbų atranka. Iš kiekvienos kategorijos bus atrinkti trys darbai.  

11. Kovo 5 d. Kėdainių „Ryto“ progimnazijos svetainėje https://www.rytas.kedainiai.lm.lt/ 

 bus paskelbti laureatai ir pateikta atrinktų darbų elektroninė versija.  

         12. Laureatų darbai bus eksponuojami Kėdainių „Ryto“ progimnazijoje. Parodos „Laisva 

Lietuva“ atidarymo šventė vyks 2020 m. kovo 9 d. 12.00 val. (Pavasario g. 6, Kėdainiai) 

13. Visi dalyviai bus apdovanoti įstaigos padėkos raštais, kurie bus išsiųsti mokytojo nurodytu 

el. paštu., o nugalėtojai – diplomais ir prizais.  

14. Mokytojai, parengę mokinius, gaus pažymas (el. paštu).  

14. Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo atsiųstus darbus fotografuoti ir 

nurodę jų autorystę naudoti viešinimui (plakatai, katalogai, spauda ir kt.), publikuoti internetinėje 

erdvėje, rengiamose parodose. Dalyvavimas šiame konkurse - parodoje reiškia autoriaus sutikimą 

su visomis konkurso sąlygomis.  

15. Konkursu – parodai  pateikti/atsiųsti darbai autoriams negrąžinami.  

16. Visa informacija apie konkursą - parodą teikiama tel. 868668104, 867966146 arba 

el.paštu r.rugeliene@gmail.com 

  

V SKYRIUS 

 REIKALAVIMAI PIEŠINIAMS 

 

16. Piešiniai gali būti atlikti bet kokia technika: guašas, akvarelė, tušas, kreidelės ir kt.  

17. Piešinio formatas A3.  

18. Piešinio kitoje pusėje priklijuoti dalyvio kortelę (Priedas Nr. 1).  

 

VI SKYRIUS 

 PIEŠINIŲ VERTINIMAS 

 

19. Komisija piešinius vertins remdamasi šiais kriterijais:  

19.1 . originalus temos atskleidimas;  

19.2 . kūrybiškumas ir meniškumas;  

19.3 . išraiškingumas ir estetiškumas;  

19.4. meninės raiškos priemonių valdymas. 

 

 

VII SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Organizatoriai numato konkurso - parodos tikslus, laiką, organizavimo tvarką bei 

pasilieka teisę koreguoti nuostatus.  

________________________ 

 

 

 

 

 

 

https://www.rytas.kedainiai.lm.lt/
mailto:r.rugeliene@gmail.com


Priedas Nr.1 

 
NACIONALINIO 1–4 KLASIŲ MOKINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO  

„LAISVA LIETUVA“ 
 

Dalyvio kortelė 

 

Piešinio 

pavadinimas 

Autoriaus vardas, 

pavardė, amžius 

Klasė Ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

Mokytojo vardas, pavardė, 

kvalifikacinė kategorija, 

kontaktinis telefono 

numeris, elektroninis 

paštas 

     
 

 

 
 


