
 
KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS 

„Kiekvienoj kišenėj pavasarių šimtas“ 

NUOSTATAI 

I. BENDROJI DALIS 

1. Konkurso „Kiekvienoj kišenėj pavasarių šimtas“ nuostatai apibrėžia konkurso tikslą, 

dalyvius ir organizavimo tvarką. 

2. Konkursą sudaro du pogrupiai:  

- piešinių/tapybos pogrupis 

- lipdybos pogrupis  

3. Konkursas vyks 20201 m. vasario 1 d. – 2021 m. kovo 10 d. 

4. Konkursas organizuojamas Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Šatrija“ bendruomenei 

stiprinti bei vaikų kūrybiškumui skatinti. 

5. Konkurso organizatorius Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“ (toliau - Klubas).  

 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

6. Skatinti vaikų ir jaunuolių kūrybiškumą, meninę saviraišką bei ugdyti gebėjimą išreikšti 

savo mintis įvairiomis meninėmis priemonėmis.  

7. Supažindinti Klubo bendruomenę su ugdytinių kūryba ir pristatyti jų pasiekimus. 

 

III. KONKURSO DALYVIAI 

 

8. Konkurse „Kiekvienoj kišenėj pavasarių šimtas“ gali dalyvauti visi Klubą  lankantys vaikai 

ir jaunuoliai.  

9. Dalyviai skirstomi į tris amžiaus grupes: 

I-oji amžiaus grupė – 4–6 metų;  

II-oji  amžiaus grupė – 7–11 metų;  

III-oji amžiaus grupė – 12–19 metų.  

 

IV. KONKURSO ETAPAI 

 

10. Konkurso nuostatai bus skelbiami Klubo svetainėje www.satrijosklubas.lt  ir siunčiami el. 

paštu ugdytinių tėvams. 

11. Norintys dalyvauti konkurse turi užpildyti dalyvio registracijos formą bei joje prisegti savo 

darbo nuotrauką iki 2021 m. kovo 1d. 10val. Registracijos forma: 

https://forms.gle/UU4UMwYiNQ8A71ab7 

  

 

http://www.satrijosklubas.lt/
https://forms.gle/UU4UMwYiNQ8A71ab7


 
12. Konkurso darbų vertinimas vyks iki 2020 m. kovo 8 d. Iš kiekvienos amžiaus grupės bei 

kiekvieno konkurso pogrupio darbų vertinimo komisija atrinks geriausius darbus, kurių 

autoriai bus apdovanoti laureatų diplomais ir atminimo dovanėlėmis.  

13. Konkurso nugalėtojų bei komisijos atrinktų darbų paroda  nuo 2021 m. kovo 10 d. bus 

viešinama Klubo svetainėje www.satrijosklubas.lt  bei socialiniuose tinkluose. 

 

V. REIKALAVIMAI KONKURSINIAMS DARBAMS 

 

14. Kiekvienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip po vieną darbą į kiekvieną konkurso darbų 

pogrupį. 

15. Visi konkursui pateikiami darbai turi atitikti  konkurso „Kiekvienoj kišenėj pavasarių 

šimtas“ tematiką, autoriaus asmeninį santykį su tema ir atsispindėti pavasarišką nuotaiką. 

"O man - kur pažiūriu - visur pavasariai, 

Kiekvienoje kišenėj pavasarių šimtas"  (Kazys Binkis). 

16. Konkursinių darbų formatas bei atlikimo technika neribojami.  

17. Darbų nuotraukos turi būti kokybiškos, konkursinis darbas turi būti aiškiai matomas 

nuotraukoje. 

18. Darbai, neatitinkantys reikalavimų ar konkurso temos, nebus vertinami komisijos.  

 

VI. VERTINIMAS 

19. Nugalėtojai nustatomi kiekviename konkurso pogrupyje: piešinių/tapybos ir lipdybos 

pogrupiuose. Kiekviename pogrupyje yra išskiriamos trys dalyvių grupės:  

I-oji amžiaus grupė – 3–6 metų;  

II-oji  amžiaus grupė – 7–11 metų;  

III-oji amžiaus grupė – 12–19 metų. 

20. Darbus vertins Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Šatrija“ direktorės įsakymu sudaryta ir 

patvirtinta vertinimo komisija. 

21. Konkurso rezultatai, nugalėtojų apdovanojimo vieta ir laikas bus skelbiami Vilniaus vaikų 

ir jaunimo klubo „Šatrija“ tinklalapyje www.satrijosklubas.lt  

22. Prizinių vietų laimėtojai bus apdovanoti diplomais ir atminimo dovanėlėmis. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Konkurso dalyviai, dalyvaudami konkurse „Kiekvienoj kišenėj pavasarių šimtas“ sutinka, 

kad konkurso darbų 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. 

24. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis konkurso sąlygomis. 

25. Konkursą koordinuoja Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Šatrija“ jaunimo darbuotoja Erika 

Lučickaja el.p. klubassatrija@gmail.com, tel. Nr. 8639755 

 

http://www.satrijosklubas.lt/
http://www.satrijosklubas.lt/
mailto:klubassatrija@gmail.com
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