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III – OJO LIETUVOS VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSO „BALTA PASAKA“ 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Lietuvos vaikų piešinių konkursas „Balta pasaka“ - tai renginys (toliau – konkursas), 

skirtas Lietuvos vaikų kūrybiškumo ugdymui. 

2. Konkursas rengiamas Lietuvos vaikų ir jaunimo centre, Vilniuje. 

3. Konkurso organizatorius – Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, partneris – Lietuvos 

dailės ugdytojų draugija. 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

4. Konkurso tikslas – sudaryti Lietuvos vaikams ir jaunimui sąlygas saviraiškai bei ugdyti 

jų kūrybiškumą dailės raiškos priemonėmis. 

5. Konkurso uždaviniai: 

5.1. Skatinti vaikų kūrybiškumą; 

5.2. Suteikti galimybę įprasminti Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų džiaugsmą; 

5.3. Per piešinių konkurso temos atskleidimą gilinti vaikų vertybines nuostatas; 

5.4. Ugdyti daile nuoširdų, jautrų, dėmesingą aplinkai ir žmogui vaiką. 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

6. Konkurso dalyvių kategorijos ir amžius:  

6.1. Pirma grupė – iki 6 metų; 
6.2. Antra grupė – nuo 7 iki 10 metų; 
6.3. Trečia grupė – nuo 11 iki 14 metų; 
6.4. Ketvirta grupė – nuo 15 iki 19 metų. 



 
 

 

Valstybės biudžetinė įstaiga 
Konstitucijos pr. 25 
LT-08105 Vilnius 

Tel. (8  5)  272  2355 
Faks. (8  5)  272  5651 
El. p. centras@lvjc.lt 
www.lvjc.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre 
Kodas 190996278 

 
 

 

7. Konkursas vyksta trimis etapais: 

7.1. Iki lapkričio 22 d. yra laukiami vaikų darbai adresu Konstitucijos pr. 25, LT – 

08105, Vilnius. Taip pat iki lapkričio 22 d. privalomas pervesti dalyvio mokestis, kuris 

yra: siunčiant 1 (individualų) darbą – 2 eur. Siunčiant 1 (kolektyvinį) darbą – 6 eur. 

Dalyvio mokesčiai pervedami į sąskaitą: AB SEB bankas A/s LT807044060000908033 

mokėjimo paskirtyje nurodant „III-asis Piešinių konkursas „BALTA PASAKA 2018“ ir 

pedagogo/autoriaus Vardas Pavardė.  Į voką būtina įdėti pavedimo kvitą arba jo 

kopiją.  Vaikų darbus su nurodytais dokumentais esančiais Priede Nr. 1 ir priede 

Nr. 2 (tvirtinamas antroje piešinio pusėje).  

7.2. Lapkričio 23 d. vykdoma darbų atranka. Darbus vertina dailininkų ir pedagogų 

komisija. Komisijos nariai nevertina savo mokinių darbų. Iš kiekvienos kategorijos bus 

atrinkta iki 10 laureatų darbų. Lapkričio 28 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centro 

internetinėje svetainėje bus skelbiami konkurso laureatai www.lvjc.lt  

7.3. Gruodžio 7 dieną visi konkurse dalyvaujantys vaikai, kartu su pedagogais yra 

kviečiami į darbų parodos atidarymo šventę, kuri vyks Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centre, Konstitucijos pr. 25, Vilniuje. 

8. Vaikai į renginį atvyksta savo lėšomis.  

9. Vaikų piešiniai nesiunčiami atgal.  

 

IV. REIKALAVIMAI PIEŠINIAMS 

10. Piešiniai gali būti atlikti bet kokia technika: guašas, akvarelė, tušas, kreidelės ir kt.; 

11.  Piešinio formatas ne didesnis kaip A3; 

12.  Antroje piešinio pusėje pritvirtinti dalyvio kortelę (Priedas Nr. 2); 

13.  Siunčiant darbus iš vieno kolektyvo būtina pridėti bendrą atsiųstų darbų sąrašą 

(Priedas Nr. 1) ir pavedimo kopiją. 

http://www.lvjc.lt/
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V. PIEŠINIŲ VERTINIMAS 

14.  Komisija piešinius vertina remiantis šiais kriterijais:  

13.1. originalus temos atskleidimas; 

13.2.  kūrybiškumas ir meniškumas; 

13.3.  išraiškingumas ir estetiškumas ; 

13.4.  meninės raiškos priemonių valdymas.  

15.  Konkurso laureatai skelbiami ir apdovanojami konkurso pabaigoje. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16.  Siunčiant darbus sutinkate, kad piešinio autoriaus ir mokytojo duomenys (Vardas, 

Pavardė, amžius, mokykla) bus nurodyti prie piešinio parodos metu bei naudojami 

internete skelbiant laureatus.  

17.  Renginio organizatoriai pasilieka teisę keisti nuostatus bei renginio programą.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


