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VIEVIO  MENO  MOKYKLOS  MOKINIŲ  PIEŠINIŲ  KONKURSO  

 „GYVENIMO DŽIAZAS SU GITARA“  NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių piešinių konkurso „Gyvenimo džiazas su gitara“ nuostatai reglamentuoja: 

1.1. mokinių piešinių konkurso „Gyvenimo džiazas su gitara“ (toliau – Konkursas) 

organizavimo tvarką; 

1.2. reikalavimus teikiamus piešiniams (toliau – darbai); 

1.3. apdovanojimų tvarką. 

2. Konkursas skiriamas Vievio miesto 500 metų jubiliejui, Vieviui – 2022-ųjų metų 

Mažajai kultūros sostinei, Lietuvos gitaros solistų ir ansamblių konkursui – festivaliui 

„Džiazuojančios gitaros – 2022“ ir Ukrainos laisvės siekiui.  

3. Konkursą organizuoja Elektrėnų sav. Vievio meno mokykla (toliau – organizatoriai). 

4. Konkurse kviečiami dalyvauti Vievio meno mokyklos mokiniai. 

  
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 5. Konkurso tikslai: 

            5.1. ugdyti meilę, pagarbą menams, savo miestui, Tėvynei, pasaulio tautoms ir jų kultūrai, 

gynėjams ir taikos saugotojams, bei gebėti tai išreikšti naudojant dailės kalbą 

6. Konkurso uždaviniai: 

6.1. analizuoti žmogiškąsias vertybes, meno ir kultūros įtaką pilnaverčiam žmonių 

gyvenimui; 

6.2. suteikti mokiniams žinių apie NATO (North Atlantic Treaty Organization) ir 

kariuomenės vaidmenį taikos laiku bei ginant žmones ir jų Tėvynę vykstant karo veiksmams;  

6.3. kurti piešinius naudojant istorinę, muziejinę medžiagą, pasitelkti kūrybiškumą, siekti 

originalumo; 

6.4. skatinti tarp dalykinę integraciją, mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą kuriant 

piešinius; 

6.5. propaguoti muzikavimo gitara kultūrą, pilietines ir patriotines idėjas mokinių kūryboje.  

 

III. KONKURSO SĄLYGOS 

 

7. Šių metų darbų tematika – muzika mūsų gyvenime. Piešinyje būtina pavaizduoti gitarą. 

8. Temos variantai: 

8.1. „Gitara“; 

8.2. „Muzika – mano ginklas“; 

8.3. „Mano suburtas orkestras“; 

8.4. „Daina slėptuvėje“; 

8.5. „Apsisprendę kovoti už Tėvynę“; 

8.6. „Kario laisvalaikis su gitara“; 

8.7. „Šventės ir muzika“ ir kt.  

9. Piešinių matmenys: A3 arba A2 popieriaus formatas. 

10. Atlikimo technika neribojama, bet turi būti patvari, pastele atlikti darbai užfiksuoti. 

11. Darbą kuria vienas autorius, kolektyviniai darbai nepriimami. 

12. Darbus vertina organizatorių sudaryta vertinimo komisija, atsižvelgdama į temos 

suvokimą, interpretavimą, idėjos originalumą ir meninę raišką. 
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13. Vertinimo komisija iš kiekvienos dalyvių grupės atrenka nugalėtojus. Nugalėtojų skaičių 

numato Konkurso vertinimo komisija ir organizatoriai. Galimi paskatinamieji prizai.  

14. Skiriamos šios konkurso dalyvių grupės: 

14.1. I grupė – 5-7 metų; 

14.2. II grupė – 8-11 metų; 

14.3. III grupė – 12-15 metų; 

14.4. IV grupė – 16-19 metų. 

15. Kitoje piešinio pusėje būtina priklijuoti užpildytą prie šių nuostatų pridedamą etiketę    

(I priedas). Etiketę pildyti aiškiai parašytomis didžiosiomis raidėmis arba kompiuteriu. 

Nurodyti: 

15.1. piešinio autoriaus vardą, pavardę (vardininko linksniu), gimimo datą ir amžių; 

15.2. mokytojo vardą, pavardę (vardininko linksniu), telefono numerį ir elektroninio pašto 

adresą; 

15.3. mokyklos pavadinimą, adresą, telefono numerį (su tarpmiestiniu kodu) ir elektroninio 

pašto adresą. 

16. Prie Konkursui teikiamų darbų pridėti bendrą sąrašą (II priedas) užpildytą aiškiai 

parašytomis didžiosiomis raidėmis arba kompiuteriu. 

17. Konkurso sąlygų neatitinkantys darbai, netiksliai metrikuoti arba pateikti pasibaigus 

terminui yra nevertinami. 

18. Organizatoriai neatsako už iki pateikimo pažeistus ar sugadintus darbus. 

19. Darbai autoriams negrąžinami. 

20. Pateikdami piešinius Konkursui dalyviai suteikia Konkurso organizatoriams teisę 

neatlygintinai viešai skelbti, kopijuoti, išleisti, platinti ir savo nuožiūra naudoti Konkursui pateiktus 

darbus, taip pat savo nuožiūra naudoti nuotraukas padarytas renginiuose susijusiuose su šiuo 

konkursu. 

21. Darbo pateikimas Konkursui reiškia sutikimą su visomis Konkurso sąlygomis.  

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

22. Konkursas organizuojamas dviem etapais:  

22.1. pirmasis Konkurso etapas – medžiagos rinkimas, kūryba ir geriausių darbų atranka 

mokyklose bei pateikimas organizatoriams iki 2022 m. gegužės 23 d. adresu:  

Piešinių konkursui „Gyvenimo džiazas su gitara“, 

Semeliškių g. 40, 

LT-21378 VIEVIS 

22.2. antras Konkurso etapas – organizatorių numatyta tvarka piešinių vertinimas 2022 m. 

gegužės 25 d. 

23. Konkurso dalyviai bus apdovanojami, eksponuojama paroda 2022 m. gegužės 27 d. 

vykstant Lietuvos gitaros solistų ir ansamblių konkursui – festivaliui „Džiazuojančios gitaros – 

2022“. Piešiniai, informacija apie konkursą bus talpinama  mokyklos interneto svetainėje. 

 

V. KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

24. Konkursui pateikti darbai  bus naudojami maketuojant renginių lankstinukus, plakatus, 

skelbiant informaciją apie konkursą spaudoje, interneto erdvėje. 

25. Konkurso nugalėtojus ir paskatinamųjų prizų laimėtojus bei jų mokytojus pagal 

galimybes apdovanos organizatoriai, rėmėjai. 

26. Iškilmingas konkurso nugalėtojų apdovanojimas ir parodos pristatymas planuojamas 

2022 m. gegužės 27 mėn.  

27. Pasibaigus Konkursui diplomus, padėkas, dovanas ir piešinius galima atsiimti iš anksto 

suderinus su organizatoriais. 

28. Papildomą informaciją teikia:  

Adelė Kasputienė tel. 8 682 45066, el. paštas pavaduotoja.vmm@gmail.com    

_________________________ 

 

 

mailto:pavaduotoja.vmm@gmail.com
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Konkurso nuostatų 

1 priedas 

 

2022 M. VIEVIO MENO MOKYKLOS  MOKINIŲ  PIEŠINIŲ  KONKURSO  

 „GYVENIMO DŽIAZAS SU GITARA“ ETIKETĖ   

 

Piešinio autoriaus 

vardas, pavardė 
 

Gimimo data 

 
 Amžius  

Piešinio pavadinimas  

 

Mokytojo 

vardas, pavardė 
 

Telefono numeris  Elektroninio 

pašto adresas 
 

Mokyklos 

pavadinimas 
 

Adresas 

 
 

Telefono numeris 

(su tarpmiestiniu kodu) 
 Elektroninio 

pašto adresas 
 

 
*Etiketę pildyti didžiosiomis raidėmis arba kompiuteriu. 

*Etiketę klijuoti piešinio kitoje pusėje.  

 

 

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

 

Konkurso nuostatų 

1 priedas 

2022 M. VIEVIO MENO MOKYKLOS  MOKINIŲ  PIEŠINIŲ  KONKURSO  

 „GYVENIMO DŽIAZAS SU GITARA“ ETIKETĖ   

 

Piešinio autoriaus 

vardas, pavardė 
 

Gimimo data 

 
 Amžius  

Piešinio pavadinimas  

 

Mokytojo 

vardas, pavardė 
 

Telefono numeris  Elektroninio 

pašto adresas 
 

Mokyklos 

pavadinimas 
 

Adresas 

 
 

Telefono numeris 

(su tarpmiestiniu kodu) 
 Elektroninio 

pašto adresas 
 

 
*Etiketę pildyti didžiosiomis raidėmis arba kompiuteriu. 
*Etiketę klijuoti piešinio kitoje pusėje.  

Konkurso nuostatų 
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2 priedas                                                                        
                                                                         

2022 M. VIEVIO MENO MOKYKLOS  MOKINIŲ  PIEŠINIŲ  KONKURSUI  

 „GYVENIMO DŽIAZAS SU GITARA“ TEIKIAMŲ DARBŲ AUTORIŲ SĄRAŠAS  
 

 
 

Eil. 

Nr. 

Piešinio autoriaus vardas, pavardė Amžius Mokytojo vardas, pavardė 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 
*Sąrašą pildyti didžiosiomis raidėmis arba kompiuteriu. 

 


