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BENDRADARBIAUJANČIŲ  

ŠIAULIŲ „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJOS 

 IR  

MENŲ MOKYKLOS MOKINIŲ  

VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS-KONKURSO  

„PIEŠIU DAINĄ“ NUOSTATAI 

 

 

I  SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

    1. Bendradarbiaujančių Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ir Menų mokyklos mokinių 

virtualios kūrybinių darbų parodos-konkurso „Piešiu dainą“ 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 ieškoti muzikos ir dailės sąsajų, muzikinius kūrinius 

papildomai išreikšti per vaizdinius. 

 4. Uždaviniai: 

4.1. Skatinti mokinių saviraišką, ieškant naujų raiškos formų.  

4.2. Lavinti vaizduotę ir plėsti savo kūrybiškumą taikant naujausias meninio realizavimo 

priemones, kompiuterines programas. 

4.3. Tobulinti nuotolinio ugdymo metu įgytus gebėjimus, skaitmeninių technologijų 

galimybes pritaikyti kūryboje. 

4.4. Skatinti ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 

III SKYRIUS  

DALYVIAI 

 

 5. Parodos-konkurso dalyviai – bendradarbiaujančių Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ir 

Menų mokyklos mokiniai.   

  6. Dalyvių amžiaus grupės:   

I grupė – 1–4 klasė; 

II grupė – 5–8 klasė. 

 

IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMAS 

 

 7. Paroda-konkursas vyksta nuotoliniu būdu nuo 2021 m. balandžio 12 d. iki 2021 m. 

gegužės 10 d.  

 8. Kūrybiniai darbai gali būti atlikti bet kokia technika: akvarelė, guašas, kreidelės, 

spalvoti pieštukai, tušas ir kt. (aplikacijos netinka), kompiuteriu ar planšetėmis piešti darbai. 
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 9. Dalyviai savo meninės kūrybos darbų fotografijas JPG formatu siunčia iki balandžio 

12 d. (imtinai) el. pašto adresu: vilmaptaske@gmail.com. Nuotraukų formatas neturi viršyti 5 MB, 

didžiosios ilgosios kraštinės ilgis – ne mažiau kaip 2000 pikselių. 

 10. Siunčiamą kūrybinio darbo nuotrauką (failą) būtina pervadinti, nurodant kūrinio 

pavadinimą, autoriaus vardą, pavardę (pvz. Du gaideliai, Jonas Jonaitis). 

11. El. laiške būtina pateikti siunčiamų darbų sąrašą, nurodant autoriaus kūrinio 

pavadinimą, autoriaus vardą, pavardę, klasę, ugdymo įstaigos pavadinimą; pedagogo vardą, 

pavardę, kontaktus. 

  12. Kūrybinių darbų skaičius ribojamas: vienas dalyvis gali pateikti 1 darbą.  

  13. Pateikdamas kūrybinio darbo nuotraukas, autorius tampa parodos-konkurso dalyviu 

bei sutinka, kad:  

13.1.  pateiktos kūrybinių darbų nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be apribojimų 

naudojamos parodos sklaidos tikslais; 

13.2. darbų nuotraukos skelbiamos organizuojančios įstaigos elektroninėje svetainėje, 

socialiniuose tinkluose. 

 

V SKYRIUS  

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

14. Parodai-konkursui pateiktų kūrybinių darbų nuotraukos nuo balandžio 15 d. bus 

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

Facebook paskyroje.     

15. Darbus virtualiai vertins Šiaulių menų mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta 

komisija. 

16. Komisija piešinius vertins remdamasi šiais kriterijais: temos atskleidimas, 

kūrybiškumas ir meniškumas, piešimo technikos pasirinkimas, originalumas, bendras estetiškas 

vaizdas. 

          17. 2021 m. gegužės 10 d. iš visų dalyvių bus išrinkti I, II bei III vietų nugalėtojai pagal 

tikslines amžiaus grupes atskirai. Kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai bus apdovanojami 

diplomais. Nugalėtojus ruošę pedagogai gaus padėkos raštus. 

18. Pažymos mokytojams „Apie mokinių paruošimą dalyvavimui bendradarbiaujančių 

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ir Menų mokyklos mokinių kūrybinių darbų parodoje-konkurse 

„Piešiu dainą“ bus skelbiamos Šiaulių menų mokyklos tinklalapyje https://siauliumn.lt/ 

 

VI SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Darbai, neatitinkantys Konkurso reikalavimų, per vėlai pristatyti, nebus pateikiami 

vertinimo komisijai. 

6. 20.  Parodos organizatorė – Dailės-dizaino studijos vyr. mokytoja Vilma Ptašinskienė 

mob. 8 699 49 684, el. p. vilmaptaske@gmail.com , parodos koordinatorės – Šiaulių menų 

mokyklos konferencijų ir renginių organizatorė Jovita Gendvilė, tel. 8 658 81 943, el. 

paštas jovitagendvile@gmail.com ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos pavaduotoja 

ugdymui Jūratė Ančerevičiūtė, mob. +370 68565503 , el.paštas 

jurate.ancereviciute@juventa.lt.  
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