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VAIKŲ DAILĖS DARBŲ KONKURSAS 

„Platelių ežerą matau tokį...“ 

Mieli vaikai, labai tikimės, kad susimąstote, kodėl turi būti saugomi gėlūs vandenys. 

Ką kiekvienam reiškia švarus vanduo? Pabandykime įminti gyvūnijos ir augmenijos įvairovės 

paslaptis. Prisiminkime legendas apie Platelių ežerą. Pajuskime bangų harmoniją, vandens kvapą, 

skonį. Pasinerkime į povandeninį pasaulį ir savo mintis, patirtus įspūdžius perteikime piešiniais. 

Nuoširdžiai linkime jums kūrybinės sėkmės! 

NUOSTATAI 

I. BENDROJI DALIS 

1. Vaikų dailės darbų konkursas „Platelių ežerą matau tokį...“ (toliau – Konkursas) yra vienas 

iš 2015 m. akcijos „Švarus ežeras“ renginių. 

2. Šie nuostatai apibrėžia Konkurso tikslą, dalyvius ir organizavimo tvarką. 

3. Konkurso organizatorius: Žemaitijos nacionalinio parko direkcija. 

4. Konkurso tikslas – ugdyti meninius sugebėjimus, skatinti pažinti savo aplinką ir pritaikyti 

aplinkosaugines žinias kūryboje.  

5. Konkurso uždaviniai: 

 ieškoti netradicinių meninių raiškos priemonių; 

 skatinti vaikų aplinkosauginį suvokimą ir rūpestį Platelių ežero aplinka. 

6. Konkurso koordinatorė – Edita Lydienė, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 

Kraštotvarkos ir informacijos skyriaus vyr. specialistė, tel. 8 (684) 92042, 

edita.lydiene@zemaitijosnp.lt 

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

7. Konkurse gali dalyvauti ikimokyklinių ugdymo įstaigų ir bendrojo lavinimo mokyklų 

mokiniai. 

8. Skiriamos tokios dalyvių amžiaus grupės: 

I grupė: iki 6 metų; 

II grupė: 7-10 metų; 

III grupė: 11-14 metų; 

IV grupė: 15-18 metų. 

9. Visi Konkurso dalyviai darbus siunčia iki 2015 m. kovo 12 d. Jei darbas siunčiamas paštu, 

paskutinė siuntimo diena, nurodyta pašto antspaude, - 2015 m. kovo 12 d. 

10. Konkurso vertinimo komisija atrenka po 10 darbų iš kiekvienos amžiaus grupės. Atrinkti 

darbai nuo 2015 m. kovo 20 d. iki gegužės 20 d. eksponuojami Žemaitijos nacionalinio 

parko Facebook paskyroje. Facebook‘o lankytojai balsuoja už labiausiai patikusius darbus.  

11. Gegužės 23 d. Konkurso baigiamajame renginyje paskelbiami geriausi trys darbai 

kiekvienoje grupėje ir apdovanojami. 
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III. REIKALAVIMAI 

12. Darbai turi atitikti šio Konkurso tikslą ir uždavinius, temą, turi būti išbaigti, estetiški. 

13. Konkursiniai darbai turi būti atlikti dailės raiškos priemonėmis (ne kompiuterine technika), 

A4 formato. 

14. Ugdymo įstaiga gali pateikti iki 5 kūrybinių darbų iš kiekvienos amžiaus grupės. 

15. Konkursinius darbus pristatyti iki 2015 m. kovo 12 d. į Žemaitijos nacionalinio parko 

direkciją, 24 kabinetą, arba siųsti adresu:  

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai, 

Vaikų dailės darbų konkursui „Platelių ežerą matau tokį...“, 

Didžioji g. 10, LT-90420, Plateliai, Plungės r. 

16. Kiekvieno darbo nugarinėje dalyje, dešiniajame apatiniame kampe pritvirtinama kortelė, su 

užrašytais piešinio autoriaus duomenimis: 

VARDENIS PAVARDENIS amžius, klasė 

Darbo pavadinimas 

Technika 

Pedagogo vardas, pavardė 

Kontaktinis telefono numeris, 

El.paštas 

 

IV. KONKURSO PRIZAI 

17. Visi Konkurso finalo dalyviai bus apdovanojami organizatorių padėkos raštais. 

18. Išrinkti geriausi darbai bus apdovanoti rėmėjų prizais. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

19. Visa informacija, susijusi su Konkursu, bus skelbiama svetainėje www.zemaitijosnp.lt ir 

Žemaitijos nacionalinio parko Facebook paskyroje. 

20. Konkurso dalyvių darbai negrąžinami. 

21. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę Konkurso darbus publikuoti ir naudoti reklamos 

tikslais. 

 

http://www.zemaitijosnp.lt/

