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LIETUVOS MOKINIŲ SKAITMENINIO MENO FESTIVALIS 

„ŠVIESA PIKSELIŲ PASAULYJE“  

NUOSTATAI 

 

 

Į kokį savo įsivaizduojamo pasaulio gylį pakviesite pasidairyti – ar bus ten šviesos? 

Ar jūsų sukurti personažai skleis ir neš šviesą? 

Ar gėris ir šviesa nugalės blogį ir tamsą? 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių menų mokyklos organizuojamas Lietuvos mokinių skaitmeninio meno festivalis, 

„Šviesa pikselių pasaulyje“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai Kovo 11-ajai 

paminėti, pasidalinti patirtimi ir idėjomis, kaip ugdant mokinių vaizduotę, kurti skaitmeninius 

piešinius šviesos, laisvės ir taikos tema.  

2. Festivalio metu vyks virtuali paroda-konkursas ir skaitmeninio piešinio kūrimo dirbtuvės.  

3. Lietuvos mokinių skaitmeninio meno festivalio „Šviesa pikselių pasaulyje“ nuostatai 

reglamentuoja tikslus, organizavimą, sąlygas ir vertinimo tvarką. 

  

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas. Pasitelkiant piešimo programas, organizuojant skaitmeninio piešinio kūrimo 

dirbtuves šviesos, laisvės ir taikos tema, ugdyti informatinį mokinių mąstymą ir meninius 

gebėjimus. 

5. Uždaviniai: 

  5.1. Skatinti mokinius fantazuoti ir kurti savo pasaulius. 

5.2. Supažindinti žiūrovus su originaliais personažais – šviesos, laisvės ir taikos skleidėjais. 

5.3. Lavinti mokinių vaizduotę, kuriant originalius veikėjus. 

5.4. Naudoti skaitmenines piešimo programas įgyvendinant kūrybines idėjas. 

5.5. Ugdyti mokinių skaitmeninio raštingumo, estetinio suvokimo, menines ir pažinimo 

kompetencijas. 

5.6. Bendradarbiaujančiose Šiaulių menų mokykloje ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje 

organizuoti skaitmeninio piešinio kūrimo dirbtuves. 

5.7. Sutelkti Lietuvos švietimo įstaigas bendradarbiavimui, stiprinant emocinę, socialinę, 

kultūrinę, meninę vaikų raišką. 

 

III SKYRIUS  

DALYVIAI 

 

6. Skaitmeninio meno festivalyje „Šviesa pikselių pasaulyje“ kviečiami dalyvauti Lietuvos 

bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokiniai, pavieniai asmenys. 
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IV SKYRIUS 

PARODOS-KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Virtualios parodos-konkurso dalyvių tikslinės grupės: 

          I grupė – 11–14 m.; 

          II grupė – 15–19 m. 

8. Darbai gali būti atlikti įvairia kompiuterine technika ir grafikos programomis (pvz.: MS 

Paint, Ibis paint, Medibang paint, FireAlpaca, Autodesk Sketchbook, Krita, Aggie.io, Sketchpad, 

GIMP, Procreate ir kt.). 

9. Skaitmeniniai piešiniai turi būti siunčiami JPG (JPEG), PNG, TIF, formatu ne didesni nei 15 

MB. 

10.  PDF formatu pateikti failai nebus priimami. 

11. Didesnes bylas galima siųsti per „WeTransfer“ sistemą. 

12. Siunčiamos nuotraukos (failo) pavadinime būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, 

amžių (pvz.: Jonas Jonaitis, 12 m.).  

13. Būtina pridėti dalyvių sąrašą (1 priedas). 

14. Kartu su siunčiamu skaitmeniniu piešiniu galite pridėti sugreitintą piešinio kūrimo 

proceso video (Speedpaint ar kt.). 

15. Konkurso dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip vieną darbą, kuris turi atitikti konkurso 

temą. 

16.  Darbus siųsti iki 2023 m. vasario 22 d. adresu: vilmaptaske@gmail.com  

17. Virtuali paroda-konkursas vyks nuo 2023 m. vasario 27 d. iki 2023 m. kovo 20 d. 

Šiaulių menų mokyklos Facebook paskyroje. 

18. Virtualios parodos-konkurso organizatoriai pasilieka teisę neatlygintinai darbus pasilikti, 

publikuoti ir reprodukuoti savo nuožiūra.  

19. Darbų atsiuntimas organizatoriams – laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis.  

 

V SKYRIUS  

VERTINIMAS 

 

20. Darbus vertins Šiaulių menų mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija. 

21. Nominacijos skiriamos pagal šiuos kriterijus: 

- idėjos, originalumas, autentiškumas; 

- temos interpretacija; 

- atlikimo profesionalumas,  

- darbo sudėtingumas; 

- vaizdavimo būdo savitumas, perteikiant kūrybinį sumanymą; 

- prasmingai naudojamas meninės išraiškos priemonės (kompozicija, ritmas, 

linijos, spalvos, formos ir kt.);  

- estetinis vaizdas; 

- meninė visuma. 

22. Visi virtualios parodos-konkurso dalyviai bus apdovanoti nominacijomis. 

23. Komisija pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas. Unikalių nominacijų darbų 

autoriai bus apdovanoti prizais, jų mokytojai – Šiaulių menų mokyklos direktoriaus padėkomis. 

24. Šiaulių menų mokyklos Facebook paskyroje vyks balsavimas nuo š. m. vasario 27 

dienos iki š. m. kovo 13  dienos 12 val. Trys didžiausio publikos palaikymo sulaukę darbų autoriai, 

nepriklausomai nuo amžiaus grupės, bus apdovanoti nominacijomis.  

25. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus „Apie mokinių parengimą Lietuvos mokinių 

skaitmeninių piešinių virtualiai parodai-konkursui „Šviesa pikselių pasaulyje“ mokytojai gaus 

atsiuntę mokinių darbus parodai-konkursui ir užsiregistravę elektroninėje renginių registracijos 

sistemoje www.semiplius.lt į š. m. vasario 27 d. renginį pavadinimu „Lietuvos mokinių 

skaitmeninių piešinių virtuali paroda-konkursas „Šviesa pikselių pasaulyje“. 

mailto:vilmaptaske@gmail.com


3 

 

26. Virtualios parodos-konkurso laureatai bus skelbiami Šiaulių menų mokyklos tinklalapyje 

https://siauliumn.lt/  ir Šiaulių menų mokyklos Facebook paskyroje 2023 m. kovo 20 d. 

   

VI SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

27. Skaitmeninio meno festivalio sumanytoja ir organizatorė – Dailės-dizaino studijos 

mokytoja metodininkė Vilma Ptašinskienė, tel. +370 699 49 684, el. p. vilmaptaske@gmail.com  

28. Organizatorės Šiaulių „Juventos“ progimnazijos IT mokytoja metodininkė Eglė 

Bukienė, IT vyresnioji mokytoja Sandrėja Brasaitė, fotografijos būrelio mokytoja Raimonda 

Linkevičienė, dailės mokytoja metodininkė Asta Lendzbergienė.  

29. Koordinatorės – Šiaulių menų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta 

Lesauskienė, tel. +370 650 81702, Šiaulių „Juventos“ progimnazijos neformaliojo švietimo 

skyriaus vedėja Jūratė Ančerevičiūtė. 
_______________________ 
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Lietuvos mokinių skaitmeninio 

meno festivalio „Šviesa pikselių 

pasaulyje“ nuostatų  

priedas  

 

 

(Institucijos atsiųstų darbų sąrašo pavyzdys) 
 

Švietimo ir ugdymo įstaigos pavadinimas, adresas, telefono Nr. …………..... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Eil.

Nr. 

Vardas, pavardė, 

 
Amžius Mokytojo vardas, pavardė, 

telefono Nr., el. p. 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 

_________________________ 

 

 

 


