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Panevėžio gamtos mokyklos direktoriaus  
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TARPTAUTINIO VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSO 

      „IŠGIRSTI PAČIĄ SLAPČIAUSIĄ GAMTOS KALBĄ“ 

                                          NUOSTATAI 
 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Tarptautinio vaikų piešinių konkurso ,,Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“ (toliau 

– Konkursas) nuostatai reglamentuoja renginio tikslą, uždavinius, dalyvius, konkurso darbus ir 

pateikimo sąlygas, kūrybinių darbų vertinimą, dalyvių apdovanojimo tvarką. 

2. Konkurso organizatorius – Panevėžio gamtos mokykla. 

 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konkurso tikslas – ugdyti atvirą, dėmesingą žmogui ir aplinkai vaiką, siekiantį per 

kūrybą išreikšti savo požiūrį, nuostatas į gamtą ir meną. 

4. Uždaviniai: 

4.1. lavinti bendruosius vaikų ir jaunimo meninius įgūdžius; 

4.2. atskleisti vaikų saviraiškos ypatumus, paremtus gamtos stebėjimais ir jutimais; 

4.3. formuoti įgūdžius ir gebėjimą naudotis įvairių dailės sričių meninės raiškos 

priemonėmis. 

 

III. DALYVIAI 

 

5. Konkurse gali dalyvauti 5-19 metų vaikai ir jaunuoliai iš Lietuvos ir užsienio šalių. 

6. Darbų skaičius ribojamas – vienas dalyvis gali pateikti vieną darbą. 

 

 

IV. KONKURSINIAI DARBAI IR JŲ PATEIKIMO SĄLYGOS 

 

7. Informacija apie Konkursą skelbiama Panevėžio gamtos mokyklos internetinėje 

svetainėje www.gamtosmokykla.lt –Naujienos ir Gamtos mokyklos Facebook paskyroje. 

8. Konkursinių darbų tematika – gamta ir jos objektai. 

9. Visi pateikti kūrybiniai darbai turi būti originalūs, t. y. sukurti pačių Konkurso 

dalyvių. 

10. Piešinys Konkursui pateikiamas A3 formatu, atliktas pasirinkta technika ir 

priemonėmis. 

11. Konkursui pateikti kūrybiniai darbai nėra grąžinami. 

12. Kitoje piešinio pusėje būtina priklijuoti kompiuteriu užpildytą dalyvio informacinę 

kortelę (1 priedas). 

13. Į voką su piešiniais įdėti užpildytą bendrą dalyvių sąrašą (2 priedas). Šį sąrašą taip pat 

būtina atsiųsti elektroniniu paštu pgmkonkursai@gmail.com. 

14. Piešinius pristatyti asmeniškai arba atsiųsti paštu iki 2022-04-15 adresu: Panevėžio 

gamtos mokykla, Smėlynės g. 171, 37450 Panevėžys, Lietuva. 

15. Dalyvavimas konkurse reiškia dalyvių sutikimą, kad Konkursui pateikti kūrybiniai 

darbai būtų neatlygintinai naudojami organizatorių nuožiūra informaciniais ar edukaciniais tikslais, 

fotografuojami, talpinami organizatorių internetinėje svetainėje nurodant autoriaus vardą, pavardę, 

mailto:pgmkonkursai@gmail.com


amžių ir ugdymo įstaigą. 

 

V. KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMAS, DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

16. Piešinius vertins  kompetentinga komisija, sudaryta iš dailės mokytojų ir dailininkų. 

17. Vertinimo kriterijai: 

18.1  idėjos ir temos atitikimas; 

18.2. kūrybinio darbo originalumas; 

18.3. naudotos technikos, priemonių savitumas; 

18.4. estetinis kūrybinio darbo vaizdas. 

18. Darbai, neatitinkantys Konkurso reikalavimų, nebus vertinami. 

19. Piešiniai vertinami keturiose amžiaus grupėse: 5-6 m., 7-10 m., 11-14 m., 15-19 m.  

20. Vertinimo komisijos atrinkti geriausi darbai bus eksponuojami mokyklos ,,Žaliojoje 

galerijoje“, miesto bibliotekose ar švietimo įstaigose, o jų fotografijos viešinamos mokyklos 

internetinėje svetainėje www.gamtosmokykla.lt-Renginiai. 

21. Konkurso rezultatus planuojama paskelbti iki 2022-05-20 mokyklos internetinėje 

svetainėje. 

22. Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti diplomais ir prizais parodos atidarymo metu. 

23. Visiems mokytojams, inicijavusiems ugdytinių dalyvavimą Konkurse, bus išsiųsta 

elektroninė pažyma. 

24. Dėl parodos atidarymo datos ir laiko diplomantų mokytojai bus informuoti 

elektroniniu laišku. 

25. Atsižvelgiant į LR Vyriausybės nutarimus dėl Covid-19, organizatorius pasilieka teisę 

keisti konkurso vykdymo datas ir apdovanojimų organizavimo formą apie tai informuodamas 

konkurso diplomantų mokytojus jų nurodytu el. paštu ir informaciją pateikdamas mokyklos 

internetinėje svetainėje.  

26. Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu pgmkonkursai@gmail.com. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gamtosmokykla.lt-renginiai/


 

1 PRIEDAS 

DALYVIO KORTELĖ (turi būti užklijuota kitoje piešinio pusėje) 

Piešinio autoriaus pavardė, vardas  

Piešinio autoriaus amžius (metai)  

Mokytojo(-s) vardas, pavardė, el. paštas, 

telefono nr.  

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas (tiksliai 

nurodant miestą/rajoną) 
 

 

 

PRIEDAS NR.2 

 

BENDRAS PIEŠINIŲ IR JŲ AUTORIŲ SĄRAŠAS  

(turi būti įdėta į voką kartu su piešiniais ir atsiųsta el. paštu pgmkonkursai@gmail.com.) 

 

Eil. 
Nr. 

Piešinio 

autoriaus 
pavardė, 
vardas 

Amžius Mokytojo 

vardas, 

pavardė 

Ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

(tiksliai nurodant 
miestą/rajoną) 
 

Mokytojo el. 

paštas, 

telefono nr. 

1.      

2.      
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