
VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSAS „LAISVA LIETUVA – 30“ 

 

I BENDROJI DALIS 

 

1. Konkursas vyksta nuo 2020-02-24 iki 2020-03-11.   

2. Konkursas skirtas puoselėti patriotiškumą̨, tradicijas ir meilę tėvynei.   
3. Konkursui teikiami piešiniai tema „Laisva Lietuva – 30“. Piešiniai turi būti pateikti skaitmeniniu 

formatu.   
 

II KONKURSO TIKSLAI   
 

4. Per piešinį skatinti išreikšti tėvynės, jos simbolių supratimą.   

5. Ugdyti vaikų pilietiškumą.   
6. Išsiaiškinti piešinių autorius nugalėtojus elektroninio balsavimo būdu.  

 

III DALYVIAI   
 

7. Piešinių konkurse dalyvauja el. paštu info@lsdpsiauliai.lt iki 2020-02-28 užsiregistravę Šiaulių miesto 

darželiai. 

8. Piešiniai kuriami individualiai. Vaikas konkursui gali pateikti vieną piešinį. 

 

IV KONKURSO ETAPAI   
 

9. Konkurso nuostatai skelbiami svetainėje www.lsdpsiauliai.lt ir LSDP Šiaulių miesto skyriaus 

Facebook paskyroje.  

10. Vaikų piešiniai siunčiami el. paštu info@lsdpsiauliai.lt iki 2020 m. kovo 6 d. 17.00 val.  

11. Piešiniai 2020 m. kovo 6 d. 20.00 val. talpinami į LSDP Šiaulių miesto skyriaus Facebook paskyrą 

adresu: https://www.facebook.com/lsdpsiauliai  

12. Piešinių autoriai socialiniame tinkle ženklinami sekančiai: V. P. 3 m. l/d Darželiukas (atitinka 

Vardenis Pavardenis 3 m. iš Darželiuko darželio). 

13. Elektroninis balsavimas vyksta nuo 2020 m kovo 6 d. 20.00 val. iki 2020 m. kovo 10 d. 21.00 val. 

Balsuoti už labiausiai patinkantį piešinį galima paspaudus ant jo PATINKA.  

14. Konkurso nugalėtojai bus skelbiami LSDP Šiaulių miesto skyriaus svetainėje www.lsdpsiauliai.lt ir 

LSDP Šiaulių miesto skyriaus Facebook paskyroje adresu: https://www.facebook.com/lsdpsiauliai  

 

V REIKALAVIMAI KONKURSO DARBAMS 

 

15. Piešiniai turi būti nuskenuoti ir atitikti šiuos reikalavimus:  
14.1. Piešinio dydis ne daugiau 10 MB. 

14.2. Galimi bylų tipai: JPG, GIF, PNG. 

14.3. Bylos vardas turi būti sudarytas iš autoriaus vardo, pavardės, autoriaus amžiaus ir darželio 

pavadinimo (pvz., Vardas_Pavarde_3m _Saulute). 

14.4. Pateikiant piešinį turi būti nurodytas pilnas autoriaus vardas, pavardė, autoriaus amžius, darželio 

pavadinimas, auklėtojos kontaktai. 

16. Darbai, neatitinkantys reikalavimų, nebus įkelti į piešinių galeriją.  

17. Kiekvienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip vieną darbą.  

 

VI VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

18. Nugalėtoju taps daugiausiai PATINKA surinkęs piešinio autorius. 

19. Konkurso rezultatai skelbiami kovo 11 d. 

20. Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti saldžiomis dovanėlėmis, nugalėtojui atiteks daiktinis konkurso 

prizas. Pedagogams įteikti padėkos raštai. 

 

 

Konkursą organizuoja LSDP Šiaulių miesto skyrius  
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