
 

PATVIRTINTA   

Šiaulių kultūros centro  

direktoriaus 2022-10-10 

įsakymu Nr. VĮ-79-(1.1.) 

 

VAIKŲ IR JAUNIMO MENINĖS KŪRYBOS DARBŲ KONKURSO  

„KALĖDŲ ATVIRUKAS ŠIAULIAMS“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vaikų ir jaunimo meninės kūrybos darbų konkurso „Kalėdų atvirukas Šiauliams“ 

(toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato tikslus ir uždavinius, reglamentuoja 

reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso trukmę bei organizavimo tvarką, darbų vertinimą ir 

apdovanojimą.  

2. Konkurso tema – „Kalėdų atvirukas Šiauliams“. Kviečiami vaikai ir jaunimas dalyvauti 

ir kurti proginius atvirukus (toliau – Darbai) kūrybiškai interpretuojant žiemos šventės tematiką, 

eksperimentuoti laisvai pasirenkant grafines ir spalvines raiškos priemones, mišrias technikas. 

Atviruke gali atsispindėti Kalėdų sapnai ir stebuklai, žiemos karalystė, šventinis Šiaulių miestas, 

sniego senis ir snaigės, fėjos ir angelai, apsnigti medžiai ir miško žvėrys, eglutės žaisliukai ir dovanos, 

Kalėdų šurmulys, šventinė mugė. Atvirukai gali būti spalvotais fonais, daugiaplanėmis erdvėmis, 

skirtingomis spalvomis ir linijomis, netikėtais siužetais su realiomis ir fantastinėmis detalėmis, 

tikroviškomis ar stilizuotomis žmonių figūromis.  

3. Konkurso organizatorius – Šiaulių kultūros centras. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Konkurso tikslas – įprasminant artėjančių žiemos švenčių laukimą pasidalyti patirtimi ir 

idėjomis ugdant vaikų ir jaunimo vaizduotę bei kūrybiškumą įvairiomis išraiškos priemonėmis 

vaizduojant stebuklingą, pasakišką ir mistišką Kalėdų laikotarpį.  

5. Konkurso uždaviniai: 

5.1.  suteikti vaikams ir jaunimui galimybę įprasminti žiemos, Kalėdų džiaugsmą; 

5.2. ugdyti vaikus ir jaunimą menu; 

5.3. skatinti ir plėtoti kiekvieno vaiko ir jaunuolio individualumą suteikiant galimybę parodyti 

savo kūrybiškumą bei gebėjimus; 

5.4. skatinti vaikų ir jaunimo fantaziją; 

5.5. skatinti vaikus ir jaunimą mąstyti vaizdiniais, perteikti jausmus ir kurti meną; 

5.6. ugdyti estetinį suvokimą, meninę ir pažinimo kompetencijas; 

5.7. suteikti galimybę vaikams ir jaunimui reikštis kultūrinėje erdvėje; 

5.8. siekti meninių vertybių sklaidos Šiaulių mieste. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

7. Konkurse kviečiami dalyvauti Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų, privačių 

meninio ugdymo būrelių, asociacijų, organizacijų vaikai ir jaunuoliai (toliau – Dalyviai). 

8. Konkurso Dalyvių tikslinės grupės: 

8.1. I grupė – 6–7 m.; 

8.2. II grupė – 8–9 m.; 

8.3. III grupė – 10–11 m.; 

8.4. IV grupė – 12–13 m.; 

8.5. V grupė – 14–15 m.; 



 

8.6. VI grupė – 16–17 m.; 

8.7. VII grupė – 18–19 m. 

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO TRUKMĖ IR ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

9. Galimos darbų technikos: akvarelė, guašas, akrilas, tušas, markeriai, flomasteriai, lino 

raižinys, kartono raižinys ir kitos plokštuminės patvarios dailės technikos. Nepriimami 

kompiuterinėmis programomis ar koliažo technika sukurti darbai. 

10. Pristatomų darbų dydis – 15x15 cm., 20x20 cm., 30x30 cm. 
11. Vienas Dalyvis ar Dalyvių grupė gali pateikti tik 1 (vieną) darbą.  

12. Darbus (nesusuktus, neįrėmintus, nepasportuotus ir ne elektronine forma) siųsti, pristatyti 

iki 2022 m. lapkričio 11 d. adresu – Šiaulių kultūros centras, Aušros al. 31 LT-76300 Šiauliai, 

nurodant Darbų konkursas „Kalėdų atvirukas Šiauliams“.  

13. Konkurso vertinimo rezultatai bus paskelbti 2022 m. gruodžio 1 d. 
14. Konkurso dalyviai patys padengia dalyvavimo konkurse išlaidas.  

15. Organizatorius neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus. 

16. Autorių teisės ir / arba gretutinės teisės į darbus, organizatoriams suteikiamos visam 

laikui. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo darbo atsiuntimo. 

17. Autorių asmeninės neturtinės teisės neperduodamos tretiesiems asmenims ir yra 

saugomos įstatymo. 

18. Dalyvavimas konkurse reiškia dalyvių sutikimą, kad konkurso darbų laimėtojų ar laureatų 

apdovanojimo šventėje (detalesnė informacija bus pateikta susisiekiant tel. arba el. p.) būtų 

filmuojami, fotografuojami, o medžiaga būtų naudojama (nepažeidžiant asmens teisių, garbės ir 

orumo apsaugos) reklamos, žiniasklaidos srityse įstatymų nustatyta tvarka. 
19. Dalyvių mokytojas / vadovas pateikdamas visą privalomą konkurso informaciją sutinka 

dėl Dalyvių fotografavimo ir filmavimo konkurso ar šventės metu, patvirtina, kad turi sutikimus iš 

nepilnamečių konkurso dalyvių tėvų ar globėjų ir užtikrina, kad Organizatorius gali tvarkyti dalyvių 

asmens duomenis (vardas, pavardė, metai, gimimo metai, amžius, įstaigos, organizacijos ir pan. 

pavadinimas, tel. nr. ir el. p.) konkurso organizavimo tikslais. Patvirtina, kad jam yra žinomos 

duomenų subjekto, teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatyme. 

20. Organizatoriai garantuoja, kad konkurso dalyvių, jų darbų fotografijos bei filmuota 

medžiaga bus naudojami tik konkurso ir organizatoriaus veiklos viešinimui nekomerciniais tikslais. 

Medžiaga gali būti naudojama interneto portaluose, socialiniuose tinkluose, spaudoje, televizijoje, 

reklaminėje medžiagoje, spaudiniuose ir pan.  

 

V SKYRIUS 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

13. Konkurso dalyvių darbus vertins 5 asmenų komisija.  

14. Komisijos narių pavardės bus skelbiamos tik konkurso laimėtojų paskelbimo dieną 

Šiaulių kultūros centro interneto svetainėje www.siauliukc.lt.  

15. Darbų vertinimo kriterijai: temos suvokimas, idėjos originalumas, meninė raiška. 

16. Organizatoriaus sudaryta vertinimo komisija iš kiekvienos dalyvių grupės atrenka po 12 

darbų, iš kurių išrenkami I–III vietų laimėtojai. 
17. Visi grupėse atrinkti darbai bus eksponuojami konkurso parodoje „Kalėdų atvirukas 

Šiauliams“, kuri vyks 2022 m. gruodžio 5 d. – 2023 m. sausio 29 d. Prisikėlimo a., apžvalgos aikštelės 

pastate, skvere prie Šiaulių miesto savivaldybės. 

18. Ant kiekvieno darbo nugarinės dalies dešinės pusės apačioje turi būti priklijuota 

spausdintinėmis raidėmis užrašyta kortelė su informacija: vaiko ar jaunuolio vardas ir pavardė, 

amžius, įstaigos, organizacijos ir pan. pavadinimas, mokytojo / vadovo vardas ir pavardė, tel. nr. ir 



 

el. paštas. 

19. Konkurso sąlygų neatitinkantys darbai bus nevertinami. Taip pat bus nevertinami darbai, 

ant kurių kitos pusės bus neaiškiai, nesuprantamai, neįskaitomai užrašyta 18 p. nurodyta informacija.  
20. Komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami. 

21. Konkurso laimėtojai bus apdovanojami diplomais bei dovanomis. Kiti konkurso 

dalyviai – padėkomis.  

22. Mokytojams / vadovams, parengusiems Konkurso dalyvius, bus įteiktos pažymos.  

23. Parodai atrinkti darbai bus eksponuojami virtualioje parodoje Organizatoriaus socialinėje 

tinklo „Facebook“ paskyroje. Pasibaigus konkursui, darbus bus galima atsiimti Šiaulių kultūros 

centre nuo 2023 m. sausio 2 d. iki sausio 31 d. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

24. Konkurso koordinatorius ir kontaktinis asmuo: Renginių organizavimo skyriaus vedėjo 

pavaduotoja Edita Smindriūnaitė, tel. +370 656 13 886, el. p. edita.smindriunaite@siauliukc.lt. 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


