
 

 

 
 
 
 

 
 

 
4-ojo Lietuvos vaikų piešinių konkurso  

B A L T A  P A S A K A  2019 
NUOSTATAI 

 
 
 

Konkurso tikslas – sudaryti Lietuvos vaikams ir jaunimui galimybę išreikšti save bei 
ugdyti jų kūrybiškumą dailės raiškos priemonėmis. 

 
 

1.  Konkurso dalyviai – vaikai ir jaunimas nuo 4 iki 18 metų. 
2.  Konkurse gali dalyvauti pavieniai ar grupė vaikų. 
3.  Vienas dalyvis gali pateikti konkursui vieną piešinį. Dalyvis, kuris pateikė individualų piešinį, gali 
būti grupės vaikų (ne daugiau 10 vaikų) kurto piešinio bendraautorius. 
4.  Piešiniai gali būti atlikti bet kokia technika: guašas, akvarelė, tušas, kreidelės ir kt. 
5.  Piešinio formatas ne didesnis nei A3. 
6.  Konkurso dalyvio mokestis – 2 EUR/vienam dalyviui, 6 EUR/grupės vaikų piešiniui. 
7.  Dalyvio mokestis turi būti pervestas į sąskaitą: AB SEB bankas 
 A/s LT80 7044 0600 0090 8033 mokėjimo paskirtyje nurodant „Piešinių konkursas „BALTA PASAKA 
2019“ ir pedagogo / autoriaus vardas, pavardė. 
8.  Kartu su piešiniu (-iais) į voką būtina įdėti pavedimo kvitą arba jo kopiją. Jei siunčiamas 
individualus piešinys, pridedama užpildyta dalyvio kortelė (Priedas Nr. 1). Jei siunčiamas grupės 
vaikų piešinys, būtina pateikti piešinių autorių sąrašą (Priedas Nr. 2) Prieš siunčiant piešinius būtina 
registracija internete: www.lvjc.lt/piesiniu-konkursas-balta-pasaka 
9.  Pateikti piešiniai be pavedimo kvito ar jo kopijos nebus vertinami. 
10.  Piešinio antroje pusėje būtina priklijuoti dalyvio kortelę (Priedas Nr. 1) 
11.  Piešiniai pateikiami iki 2019 metų gruodžio 6 d. 
12.  Piešinius pateikti galima siunčiant paštu arba pristatyti darbo dienomis nuo 8 iki 20 val. į 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centrą, adresu: Konstitucijos pr. 25, LT-08105 Vilnius. 
13.  Siunčiant darbus sutinkate, kad piešinio autoriaus ir mokytojo duomenys (vardas, pavardė, 
amžius, mokykla) bus nurodyti prie piešinio parodos metu. 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Konkurso vertinimas ir apdovanojimas 
 
14.  Piešinius vertina dailininkų ir dailės pedagogų komisija 2019 m. gruodžio 13 d. 
15.  Vertinimo kriterijai: originalus temos atskleidimas, kūrybiškumas ir meniškumas, 
išraiškingumas ir estetiškumas, meninės raiškos priemonių valdymas. 
16.  Iš kiekvienos kategorijos bus atrinkta iki 10 laureatų darbų. 
17.  Konkurso dalyvių kategorijos ir amžius: 

• I  – nuo 4 iki 6 metų; 
• II – nuo 7 iki 10 metų; 
• III – nuo 11 iki 14 metų; 
• IV – nuo 15 iki 19 metų. 

18.  Gruodžio 17 d. laimėjusių dalyvių mokytojus organizatoriai informuos nurodytu el. paštu. 
19.  Visi konkurso dalyviai ir jų mokytojai gaus padėkas nurodytu el. paštu. 
20.  2020 m. sausio 10 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre vyks laureatų parodos atidarymas, 
kuriame galės dalyvauti visi konkurso dalyviai kartu su savo mokytojais. Parodos atidarymo metu 
laureatams ir jų mokytojams bus įteikti diplomai bei atminimo dovanėlės. 
21.  Paroda veiks 2020 m. sausio 7–31 d. 
22.  Dalyvių piešiniai atgal nesiunčiami. 
23.  Konkurso koordinatorė Viktorija Kokštienė, mob. +370 675 32 940, el. p. 
svajoklis.lvjc@gmail.com 



 

 

 
 
 
 
 
PRIEDAS Nr. 1 
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BALTA PASAKA 
dalyvio kortelė 

 
Autoriaus vardas, pavardė...................................................................................................... 

Amžius.................................................................................................................................... 

Kūrybinio darbo pavadinimas................................................................................................. 

Ugdymo įstaigos pavadinimas ir adresas................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Pedagogo vardas, pavardė...................................................................................................... 

Kontaktinis tel. nr................................................................................................................... 

El. pašto adresas.................................................................................................................... 

 



 

 

 
 
 
 
 
PRIEDAS Nr. 2 
 

4-ojo Lietuvos vaikų piešinių konkurso 
BALTA PASAKA 

piešinių autorių sąrašas 
 

Autoriaus vardas, pavardė Amžius 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Kūrybinio darbo pavadinimas................................................................................................. 

Ugdymo įstaigos pavadinimas ir adresas................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Pedagogo vardas, pavardė...................................................................................................... 

Kontaktinis tel. nr................................................................................................................... 

El. pašto adresas..................................................................................................................... 


