
	

KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS 

„Kodėl aš myliu Vilnių?“ 

 

NUOSTATAI 

 
I. BENDROJI DALIS 

1. Konkurso „Kodėl aš myliu Vilnių?“ nuostatai apibrėžia konkurso tikslą, dalyvius ir 
organizavimo tvarką. 
2. Konkursą sudaro trys pogrupiai: rašinėlių/esė/eilėraščių pogrupis, piešinių pogrupis, 

nuotraukų pogrupis. 
3.     Konkursas vyks 2017 m. gruodžio 11 d. – 2018 m. sausio 25 d. 
4.     Konkursas yra organizuojamas Vilniaus gimtadienio šventei paminėti. 
5. Konkurso organizatorius Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“ (toliau - Klubas).  

 
II. KONKURSO TIKSLAI 

6. Skatinti Vilniaus miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigų bendradarbiavimą. 
7. Paminėti Vilniaus miesto gimtadienį ir skatinti moksleivių domėjimąsi Vilniaus 

istorija bei puoselėti jos kultūrines vertybes, mokyti patriotiškai žvelgti į Lietuvą. 
8.     Skatinti moksleivių meilę Lietuvos sostinei.  

 
III. DALYVIAI 

9. Konkurse „Kodėl aš myliu Vilnių?“ dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo 
įstaigų auklėtiniai.  
10.     Konkurso dalyvių amžius nėra ribojamas. Dalyviai kiekviename konkurso 
pogrupyje yra apdovanojami dvejose grupėse: iki 12 metų ir nuo 12 metų. 
11. Konkurso dalyvis į konkursą gali pateikti 3 skirtingus darbus, t.y. po vieną darbą į 
kiekvieną konkurso pogrupį. 

 

IV. KONKURSO ETAPAI 
12. Konkurso nuostatai skelbiami Klubo svetainėje www.satrijosklubas.lt ir išsiunčiami 

el. paštu konkurse dalyvaujančioms mokykloms. 
13. Dalyviai savo darbus pristato konkurso koordinatoriui (darbus pristatyti: Vilniaus 

vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“, Kalvarijų g. 156, Vilnius) iki 2018 m. sausio 19 d.  
14.     Konkurso darbų vertinimas vyks 2018 m. sausio 22 d. 
15. Konkurso nugalėtojai bus skelbiami Klubo svetainėje www.satrijosklubas.lt ir 2018 

m. sausio 25 d. apdovanojami jų darbų parodos atidarymo metu. Paroda bus eksponuojama 
Vilniaus miesto savivaldybėje. 



	

 

V. REIKALAVIMAI KONKURSINIAMS DARBAMS 
16. Kiekvienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip po vieną darbą į kiekvieną konkurso 

darbų pogrupį. 
17. Visi konkursui pateikiami darbai turi atspindėti konkurso temą „Kodėl aš myliu 

Vilnių?“ („Kodėl man patinka gyventi Vilniuje?“). 
18. Rašinėlius/esė/eilėraščius konkursui reikia pateikti parašytus ranka ant vienos lapo (ne 

didesnio kaip A4 formatas) pusės. 
19. Į piešinių pogrupį pateikiamų darbų dydis yra neribojamas. 
20. Nuotraukų pogrupyje yra teikiama nuotraukų serija (1-5 nuotraukos). Nuotraukos turi 

būti pateikiamos atspausdintos. 
21. Pateikiant darbą į bet kurį konkurso pogrupį, prie darbo turi būti nurodytas pilnas 

autoriaus vardas, pavardė, mokyklos pavadinimas, klasė, darbo pavadinimas. 
22.    Darbai, neatitinkantys reikalavimų, negalės dalyvauti konkurse. 

 
VI. VERTINIMAS 

23.    Nugalėtojai nustatomi kiekviename konkurso pogrupyje: rašinėlių/esė/eilėraščių 
pogrupyje, piešinių pogrupyje, nuotraukų pogrupyje. Kiekviename pogrupyje yra išskiriamos dvi 
dalyvių grupės: iki 12 metų ir nuo 12 metų. 
24. Vertinimo komisiją sudarys konkurso pogrupio sričių profesionalai ir švietimo įstaigų 

atstovai. 
25. Prizinių vietų laimėtojai bus apdovanoti diplomais ir konkurso partnerių įsteigtomis 

dovanomis. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
26. Konkurso dalyviai, dalyvaudami konkurse „Kodėl aš myliu Vilnių?“ sutinka, kad 

konkurso metu įrašyta vaizdo ar filmuota medžiaga, užfiksuotos nuotraukos ir kita konkurso 
viešinimui skirta informacija būtų skelbiama organizatorių bei kituose interneto puslapiuose 
konkurso viešinimo, reklamos tikslais, negaunant atskiro konkurso dalyvio, globėjo ar tėvų 
raštiško sutikimo. 
27.    Konkurso dalyvių darbai negrąžinami. 
28. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę ir galimybę konkurso darbus eksponuoti 

parodose, publikuoti ir naudoti reklamos tikslais bei kviesti darbų autorius į parodų atidarymo 
šventes. 
29. Kontaktiniai duomenys: renginiai@satrijosklubas.lt,  tel. nr.: +37060721043. 
30. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio nuostatus su konkurso dalyvių 

sutikimu. 

Konkurso organizatorius 
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“ 
Kalvarijų g. 156, Vilnius 
Įm. k. 191664421 

Konkurso koordinatorė  
Greta Gelgotaitė (el. paštas 
renginiai@satrijosklubas.lt,  
tel. Nr. +370 607 21043). 
	


