
PATVIRTINTA 

Šiaulių menų mokyklos 

direktoriaus 2021 m. kovo 8 d.   

įsakymu Nr. V 1-29 

 

 RESPUBLIKINĖS VIRTUALIOS ŠVIETIMO IR UGDYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ 

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS-KONKURSO „LAUMŽIRGIS“  

NUOSTATAI 

 

Pamatyti laumžirgį savo kasdieniame gyvenime, gali reikšti įvairius dalykus: metamorfozę, 

kaitą, stiprybę, judėjimą šviesos link, transformaciją, magiją. Jie gimsta vandenyje, transformuojasi 

ir virsta skraidančia būtybe. Laumžirgiai yra šviesos padarai, jie atspindi visas spalvas, tai įgalina 

vystyti kūrybiškumą ir platesnę vaizduotę.  

 

I  SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės virtualios švietimo ir ugdymo įstaigų mokinių kūrybinių darbų parodos-

konkurso „Laumžirgis“ nuostatai nustato konkurso tikslą, vykdymo laiką, reikalavimus konkurso 

dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 

2. Parodos-konkurso organizatorius – Šiaulių menų mokykla.   

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas – skatinti mokinius kūrybiškai pažvelgti į gamtos turtus, meniškai interpretuoti 

literatūrines ir gyvūnijos pasaulio sąsajas, atrasti mus supantį spalvų ir formų pasaulį, 

ugdyti vertybines nuostatas ir kūrybinius gebėjimus.  

4. Uždaviniai: 

4.1. Ugdyti mokinių kūrybines iniciatyvas, menines ir pažinimo kompetencijas. 

4.2. Skatinti mokinių saviraišką, ieškant naujų meninės raiškos formų. 

4.3. Lavinti vaizduotę, kuriant įvairiomis dailės priemonėmis. 

4.4. Tobulinti nuotolinio ugdymo gebėjimus, ugdyti kūrybinį potencialą ir iniciatyvumą. 

4.5. Plėtoti bendradarbiavimą tarp respublikos ugdymo įstaigų. 

 

III SKYRIUS  

DALYVIAI 

 

5. Parodoje-konkurse  kviečiame dalyvauti šalies švietimo ir ugdymo įstaigų mokiniai. 

6. Dalyvių amžiaus grupės: 

I grupė – 5–7 metų; 

II grupė – 8–11 metų; 

III grupė – 12–14 metų; 

IV grupė – 15 ir vyresni. 

 

IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMAS 
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7. Paroda – konkursas vyksta nuo 2021 m. balandžio 15 d. iki 2021 m. gegužės  19 d. 

8. Kūrybinių darbų ir piešinių atlikimo techniką ir priemones konkurso dalyviai 

pasirenka savarankiškai (guašas, akvarelė, pieštukai, koliažai, mozaika, raižiniai, keramika, 

modelinas, tekstilė, veltinis, biseris ir kitos  priemonės), bet ne kompiuterine programa. 

9. Dėl šalyje paskelbto karantino, paroda organizuojama virtualiu būdu.  Dalyviai savo  

kūrybos darbus (fotografuotus arba skenuotas darbų kopijas) siunčia ne vėliau kaip iki balandžio 

15 d. el. pašto adresu: laima.andruske@gmail.com  

10. Kartu su piešinių ar kūrybinių darbų nuotraukomis el. laiške būtina pateikti siunčiamų 

darbų 

sąrašą (priedas).  

11. Kūrybiniai darbai fotografuoti baltame fone. 

12. Kūrybiniai darbai ir piešiniai parodai pateikiami JPG formatu (nedidesni kaip 3 MB). 

Siunčiamo kūrybinio darbo nuotrauką (failą) būtina pervadinti, nurodant autoriaus vardą, pavardę, 

amžių (pvz. Jonas Jonaitis, 10 m.). 

13. Kūrybinių darbų ir piešinių skaičius ribojamas: vienas dalyvis gali pateikti 1 darbą, 

kuris turi atitikti konkurso temą. 

14. Parodai-konkursui pateikiami piešiniai ir kūrybiniai darbai turi būti tvarkingi ir 

užbaigti. 

15. Pateikdamas piešinį ar kūrybinį darbą autorius tampa parodos-konkurso dalyviu bei 

sutinka, kad: 

 15.1. pateiktos piešinių ir kūrybinių darbų nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be 

apribojimų naudojami parodos sklaidos tikslais; 

15.2. darbų nuotraukos skelbiamos organizuojančios įstaigos elektroninėje svetainėje, 

socialiniuose tinkluose. 

 

V SKYRIUS 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

16. Darbai bus vertinami Šiaulių menų mokyklos direktoriaus patvirtinta komisija ir 

virtualiu balsavimu.  

17. Kiekvienos amžiaus grupės I, II, III vietų nugalėtojai bus apdovanojami diplomais, 

papildomai bus skiriamos konkurso vertinimo komisijos ir organizatorių padėkos už nominacijas. 

Nugalėtojus ruošę  pedagogai gaus padėkos raštus. 

18. Organizatoriai  pasilieka teisę eksponuoti ir vertinti kūrybinius darbus atitinkančius 

parodos nuostatų  kriterijus. 

19. Darbai bus vertinami atsižvelgiant į šiuos vertinimo kriterijus:  

- originalumas, meninė raiška; 

- pasirinktos atlikimo technikos pritaikomumas idėjos originalumui išreikšti; 

- kūrybinio polėkio ir kūrybinės laisvės užduota tema vyraujančios nuotaikos 

perteikimas. 

20. Pažymos mokytojams „Apie mokinių paruošimą dalyvavimui Respublikinėje 

virtualioje švietimo ir ugdymo įstaigų mokinių kūrybinių darbų parodoje-konkurse „Laumžirgis“ 

bus skelbiamos Šiaulių menų mokyklos tinklalapyje https://siauliumn.lt/ 

21. Parodai-konkursui pateiktos kūrybinių darbų nuotraukos nuo balandžio 20 d. bus 

publikuojamos Šiaulių menų mokyklos tinklalapyje https://siauliumn.lt/ ir Šiaulių menų mokyklos 

Facebook  paskyroje.  

mailto:laima.andruske@gmail.com
https://siauliumn.lt/
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VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Parodos organizatorė – Šiaulių menų mokyklos Taikomosios dailės būrelio mokytoja 

metodininkė  Laima Andruškevičienė,  mob. 8 615 20 158, el. p. laima.andruske@gmail.com   

Parodos koordinatorė – projektų administratorė Vilma Ptašinskienė mob. 8 699 49 684,     

el. p. vilmaptaske@gmail.com  

________________________ 

 

  

mailto:laima.andruske@gmail.com
mailto:vilmaptaske@gmail.com
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         Respublikinės virtualios švietimo ir ugdymo 

         įstaigų mokinių kūrybinių darbų  

         parodos-konkurso „Laumžirgis“   

         priedas  

 

*Mokyklos, ugdymo įstaigos, pavadinimas, adresas, telefono Nr.   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Eil. 

Nr. 
Mokinio vardas, pavardė, amžius 

Mokytojo vardas, pavardė, 

telefono Nr., el. p. 

1.  
  

2.  
  

3.  
  

4.  
  

5.  
  

6.  
  

7.  
  

8.  
  

9.  
  

10.  
  

11.  
  

12.  
  

 

 

__________________________ 

*Lentelė pildoma elektroniniu būdu. 

Šrifto ir lentelės nustatymų nekeisti. Ačiū ☺  

 

 


