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Vilniaus miesto vaikų 

Aplinkosaugos kūrybinių darbų konkurso 

„Maži darbeliai gali tapti didelių darbų pradžia“ 

N U O S T A T A I 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

Skatinant vaikų kūrybingumą, panaudojant antrines žaliavas, organizuojamas Vilniaus 

miesto vaikų aplinkosaugos kūrybinių darbų konkursas „Maži darbeliai gali tapti didelių darbų 

pradžia“.   

Konkursas skirtas Motinos dienai (Gegužės 3 d.) paminėti.  

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tikslas: Organizuoti vaikų užimtumą nuotoliniu būdu, skatinant generuoti antrinių atliekų 

pakartotinio panaudojimo idėjas - sukurti šventinę nuotaiką. 

Uždaviniai: Formuoti šeimos vertybines nuostatas, ugdyti vaikų meninę saviraišką, 

aplinkosauginį sąmoningumą ir pozityvų požiūrį į antrinių atliekų kūrybišką panaudojimą. 

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

Kūrybinių darbų konkursas vyks nuotoliniu būdu, nuo 2020 m. balandžio 21 d. iki 

gegužės 6 d. imtinai.  

Kūrybinių darbų tema: Dovana Mamai (Gegužės 3 d. - Motinos dienos proga). 

Sukurto kūrybinio darbo kokybišką nuotrauką (1 vnt.) reikia atsiųsti el. paštu 

zydrune.vismc@gmail.com, nurodant autoriaus vardą, pavardę amžių (klasę), ugdymo įstaigą, 

kontaktinį telefoną ir el. paštą. 

Jei mokinių (auklėtinių) kūrybinius darbus konkursui pateikia pedagogas, jis taip pat turi 

nurodyti ugdymo įstaigos pavadinimą, vardą, pavardę kontaktinį telefoną ir el. paštą. 

Aplinkosaugos kūrybinių darbų konkursą „Maži darbeliai gali tapti didelių darbų pradžia“ 

organizuoja Vilniaus saugaus miesto centro Aplinkosaugos metodininkė-specialistė Žydrūnė 

Laužadytė (tel. informacijai: (85) 234 39 44, 865642451). 

 

VI. KONKURSO DALYVIAI 

Konkurso dalyvių amžius neribojamas. 

Jame gali dalyvauti vaikai, norintys kūrybiškai pasveikinti savo mamas Motinos dienos 

proga.  

 

VII. REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS DARBAMS 

1. Vienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip 2 skirtingus kūrybinius darbus. 

2. Aplinkosaugos kūrybiniams darbams gali būti panaudotos įvairios antrinės žaliavos 

(ritinėliai, dėžutės ir kt.) Dekoravimui: seni piešiniai, iškarpos iš žurnalų ir skrajučių, siūlai, 

juostelės, popieriaus ir medžiagos gabalėliai bei kiti smulkūs daiktai tinkantys puošybai, 

sukuriant menines kompozicijas, atvirukus, dovanų dėžutes - mamos mėgstamiems 

saldainiams ir kitokias malonias dovanas. 

3. Jaunesnio amžiaus vaikams kūrybinius darbus gali padėti pagaminti ir tinkamai konkursui 

pateikti ir kiti šeimos nariai.  
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VI. VERTINIMO KRITERIJAI IR APDOVANOJIMAS 

Kūrybiniai darbai bus vertinami pagal šiuos vertinimo kriterijus: 

1. Estetiškumą, darbo išbaigtumą. 

2. Dovanos funkcionalumą, 

3. Kūrybiškumą, meniškumą,  

4. Atitikimą savo amžiaus gebėjimams. 

Konkurso rezultatai bus paskelbti Vilniaus saugaus miesto centro internetinėje svetainėje 

(www.vismc.lt), konkurso dalyviai informuoti asmeniškai, pagal pateiktus duomenis. 

 

Aplinkosaugos kūrybinio konkurso dalyviai, pateikę darbus pagal nurodytus vertinimo 

kriterijus ir reikalavimus, bus apdovanoti diplomais ir padėkos raštais, išsiunčiant juos elektroniniu 

paštu, arba pagal susitarimą atsiimant Vilniaus saugaus miesto centre (Architektų g. 166, Vilnius 

tel./faks.: (85) 234 39 44) po draudžiamojo karantino laikotarpio. 

Pedagogams, pateikusiems grupės mokinių (auklėtinių) darbus konkursui taip pat bus įteikti 

padėkos raštai už bendradarbiavimą, skatinant vaikų kūrybišką aplinkosauginį sąmoningumą. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Konkurso organizatorius pasilieka teisę populiarinti kūrybinio konkurso dalyvių darbus: 

publikuoti centro internetinėje svetainėje www.vismc.lt, centro leidiniuose.  

2. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas nuotraukų pateikimas šiam konkursui. 
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Žydrūnė Laužadytė 
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