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VILNIAUS MIESTO VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSO 

 

„GYVENAME SVEIKAI “ 

 

NUOSTATAI 

 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Vilniaus saugaus miesto centro sąlygos reglamentuoja Vilniaus miesto ugdymo įstaigų ugdytinių 

piešinių konkurso „GYVENAME SVEIKAI“ (toliau - konkursas) organizavimą, vertinimą ir 

nugalėtojų apdovanojimo tvarką.  

2. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Domėtis sveikatai palankia gyvensena ir aktyviai dalyvauti sveikatą stiprinančioje veikloje. 

Skatinti vaikų  kūrybiškumą ir saviraišką, formuoti sveikatai palankų elgesį. 

 

3. KONKURSO ORGANIZATORIUS 

Vilniaus saugaus miesto centro Sveikos gyvensenos ir pirmosios pagalbos metodininkė Ramunė 

Grigaliūnienė (tel. 861547155,  el.paštas ramune@vismc.lt ). 

 

4. DALYVIAI 

Piešinių konkurse kviečiami dalyvauti: 

Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikai ar jų grupės (ne didesnės kaip 5 vaikų). 

Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų pradinių 1-4 klasių mokiniai ar jų grupės  (ne 

didesnės kaip 5 mokinių). 

 

5. KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR EIGA 

1. Piešinių konkursas vyks nuotoliniu būdu.  

2. Konkurso pradžia – 2020 m. gruodžio 1 d., konkurso pabaiga – 2021 m. sausio 29 d. 

3. Piešiniai fotografuojami ir jų nuotraukos siunčiamos elektroniu paštu ramune@vismc.lt  

iki 2021 m. sausio 15 d.  

4.  Piešinys gali būti nupieštas pasirinkus vieną temą: 

„Mankštinuosi ir sportuoju“. 

„Sveikas maistas – energijos šaltinis“. 

„Poilsis lauke“. 

„Asmens higiena“. 

5. Reikalavimai piešiniui: 

Piešinio formatas - A4 lapas. 

Atlikimo technika pasirinktinai (pieštukai, guašas, akvarelė, kreidelės  ir kt.)  



 

6. Darbų skaičius: konkursui vienas dalyvis gali pateikti tik vieną darbą arba dalyvių grupė - 

ne daugiau kaip 5 darbus. 

7. Kartu su darbu turi būti būtinai pateikta informacija:  

Piešinio pavadinimas pagal pasirinktą temą 

Autoriaus (autorių) vardas, pavardė, amžius; 

Ugdymo įstaigos (mokyklos, darželio) pavadinimas, klasė/ grupė; 

Mokytojo vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris, el.paštas. 

8. Darbų vertinimas: 

Darbe atsispindi kūrybiškumas - nuoširdžiai atliktas darbas, aiški mintis. 

Darbas atitinka dalyvio amžių, originalus, estetiškas, atitinka pasirinktą temą. 

Atsiųstas darbas (nuotrauka) yra kokybiška, aiški, gerai matoma ir suprantama. 

9. Darbų eksponavimas: 

Geriausių piešinių (nuotraukų) paroda bus skelbiama 2021 m. sausio 25-29 d. Vilniaus saugaus 

miesto centro internetinėje svetainėje www.vismc.lt. 

 

6. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

1. Darbai bus vertinami: 

Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų amžiaus grupėje. 

Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų pradinių 1-4 klasių mokiniai. 

2. Kiekvienoje amžiaus grupėje bus išrinkti 10 geriausių darbų autoriai. 

3. Apdovanojimas: 

4. Geriausių darbų autoriai ir jų pedagogai bus apdovanoti diplomais ir padėkos raštais 2021 m. 

sausio 27-29 d. Diplomai bus išsiųsti el.paštų, nurodytų pateikiant darbą. 

5. Dalyviams, pateikusiems darbus konkursui, 2021 m. sausio 27-29 d. bus išsiųsti raštai už 

dalyvavimą. 

 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Konkurso organizatorius dėl susidariusios koronaviruso pandeminės situacijos 

šalyje/pasaulyje, pasilieka teisę keisti konkurso eigą ir sąlygas, apie tai iš anksto informuojant 

dalyvius. 

2. Konkursui pateikti kūrybiniai darbai autoriams negrąžinami. Organizatorius pasilieka teisę 

darbus naudoti savo nuožiūra, apie tai neinformuojant autoriaus. 

3. Visa informacija susijusi su konkursu skelbiama Vilniaus saugaus miesto centro internetinėje 

svetainėje www.vismc.lt 

 

 

Parengė sveikos gyvensenos ir pirmosios pagalbos 

Metodininkė  Ramunė Grigaliūnienė 
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