
 

 

PIEŠINIŲ  KONKURSO „LAISVĖS VĖJAS“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Varėnos kultūros centras organizuoja mokinių piešinių konkursą „Laisvės vėjas“, skirtą Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. 

2. Konkurso tikslai ir uždaviniai: 

   2.1 Skatinti jaunimą domėtis bei analizuoti istorinį, kultūrinį kontekstą. 

   2.2 Skatinti pagarbą bei gebėjimą didžiuotis savo valstybe. 

   2.3 Ugdyti drąsos, meilės, pasiaukojimo, pagarbos tėvynei siekius. 

   2.4 Skatinti kūrybiškumą. 

3. Konkursą organizuoja Varėnos kultūros centras. Konkurso koordinatorė – Varėnos kultūros centro 

vyr. specialistė kinui ir parodoms Lena Sinkevičienė, tel. 8  620 38056, el. p. vkc.kinas@gmail.com 

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

1. Konkursas vyks nuo 2020 m. vasario 11 d. iki 2020 m. kovo 2 d. 

2. Konkurse gali dalyvauti 6-19 m. mokiniai iš įvairių mokymo įstaigų. Vienas mokinys gali būti tik 

vieno piešinio autorius. 

3. Piešiniai gali būti įvairaus formato, atlikti tradicinėmis tapybos technikomis (akvarelė, guašas, 

akrilas), tradicinėmis grafikos technikomis (tušas, lino raižinys, ir kt., išskyrus kompiuterinę grafiką). 

4. Piešinio dešiname kampe turi būti nurodyta dalyvio vardas, pavardė, klasė, mokykla. 

5. Piešiniai turi atspindėti temą – „Laisvės vėjas“. 

6. Konkursas vykdomas etapais: 

      6.1. Pirmasis etapas – kūryba, piešimas.  

      6.2. Antrasis etapas – piešinių pristatymas į Varėnos kultūros centro kino ir parodų salę iki 2020 

m. kovo 2 d.  

      6.3. Baigiamasis etapas: piešinių paroda ir apdovanojimai 2020 m. kovo 6 d. Varėnos kultūros 

centro Žilinų struktūriniame padalinyje. 

7. Konkursinius piešinius mokiniai kuria savarankiškai arba vadovaujami mokytojo. Piešinius 

pristatyti iki 2020 m. kovo 2 d. adresu – Varėnos kultūros centro kino ir parodų salė (J. Basanavičiaus 

g. 17, Varėna). 

8. Konkurso nugalėtojų piešiniai bus talpinami organizatoriaus svetainėje 

www.varenoskultura.lt bei Varėnos kultūros centro facebook paskyroje. 
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III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Konkurso piešinius vertina Varėnos kultūros centro direktoriaus sudaryta vertinimo komisija. 

2. Konkursui pateikti piešiniai vertinami 7–10, 11–14, 15–19 metų amžiaus grupėse. 

2. Vertindama piešinius komisija atsižvelgs į temos atskleidimą, pateiktos idėjos autentiškumą ir 

originalumą, kūrybiškumą, meninę raišką, techninį sprendimą. 

3. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti diplomais bei prizais. 

4. Visi dalyviai gaus padėkas bei paguodos prizus. 

5. visi dalyviai bus pakviesti į konkurso parodos atidarymą bei apdovanojimus, kurie vyks Varėnos 

kultūros centro Žilinų struktūriniame padalinyje. 

6. Konkursui pateikti darbai negrąžinami. 

7. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu konkurse. 

8. Pateikdami darbus, konkurso dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlyginamai 

suteikia konkurso organizatoriams išimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti konkursui 

pateiktus kūrinius. 

 

______________________ 

 

 

 

 

 


