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VI TARPTAUTINIO VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO  

„WAVE ON WAVE - 2020“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tarptautinio vaikų kūrybinių darbų konkurso „WAVE ON WAVE –  2020“  (toliau –

Konkurso) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Konkurso tikslus, uždavinius ir organizavimo 

tvarką. 

2. Konkursą inicijuoja ir organizuoja Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla. 

3. Konkursas skirtas gamtos, meno ir kultūros puoselėjimui. 

4. Konkurso rėmėjai: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros 

departamento Švietimo skyrius. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Konkurso tikslas ugdyti vaikų kūrybiškumą, skatinti mokinius pažinti savo krašto 

gyvąją gamtą, nykstančias augalų, žinduolių, vabzdžių ir kitų gyvūnų rūšis, kultūros paveldą, ugdyti 

pagarbą gyvajai gamtai ir etninės kultūros tradicijoms, puoselėti mokinių kūrybinius ir meninius 

gebėjimus. 

6. Konkurso tema: ,,Gamtos kodas – išsaugojimas“: 

6.1. Nykstančios rūšys ir jų aplinka mano gimtajame krašte. 

6.2. Gyvoji gamta tautodailėje. 

7. Konkurso uždaviniai: 

7.1. Ugdyti mokinių kūrybinius, tarpusavio bendradarbiavimo įgūdžius. 

7.2. Skatinti mokinių saviraišką ir kūrybiškumą. 

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

8. Konkurse gali dalyvauti mokyklų 6 – 19 metų mokiniai. 

9. Konkurso dalyviai iš vienos mokyklos, įstaigos gali pristatyti iki 10 kūrybinių darbų. 

10. Konkurso dalyvis gali pateikti vieną atliktą darbą pasirinkta atlikimo technika:  

10.1. piešinys, grafika, tapyba, koliažas (ne didesni kaip A2) formato; 

10.2. skulptūra, keramika – darbo aukštis iki 50 cm. 

11. Kūrybinius darbus pristatyti iki 2020 m. balandžio 24 d. adresu: Klaipėdos Adomo 

Brako dailės mokykla, Paryžiaus Komunos g. 12, LT- 91166 Klaipėda. 

12. Konkurso nugalėtojų kūrybinių darbų paroda vyks 2020 m. birželio 9 d. – rugsėjo 30 d. 

13. Kūrybiniams darbams taikomi šie reikalavimai: 

13.1. konkurso organizatoriams, kartu su darbais, pateikiamas dalyvių sąrašas; 

13.2. kūrybinio darbo kitoje pusėje ir apačioje dešinėje pusėje užklijuojama kūrybinio 

darbo kortelė (priedas, kūrybinio darbo kortelė Nr. 1, Nr. 2). Kortelė taip pat siunčiama elektroniniu 

paštu: s.mingeliene@brakas.lt; 

13.3. darbai, kurie bus pateikti pasibaigus terminui arba neturės kūrybinio darbo kortelės, 

nebus vertinami. 

14. Konkurso rezultatai bus skelbiami 2020 m. gegužės 20 d. internetinėje svetainėje 

www.brakas.lt. 

mailto:s.mingeliene@brakas.lt
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15. Konkurso laimėtojai bus apdovanoti baigiamosios šventės ir laimėtojų kūrybinių darbų 

parodos atidarymo metu 2020 m. birželio 11 d. Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykloje.  

16. Konkursą koordinuoja ir informaciją teikia: 

16.1. Simona Mingėlienė, tel. +37060019357, el. paštas: s.mingeliene@brakas.lt. 

16.2. Inga Šmitienė, el. paštas: inga.smitas@gmail.com. 

16.3. Rita Budvytytė, el. paštas: r.bydvytyte@brakas.lt. 

16.4. Birutė Andriekutė, el. paštas: b.andriekute@gmail.com. 

 

 

IV. VERTINIMAS 

 

17. Vertinimo komisija atrenka po tris geriausius darbus kiekvienoje amžiaus grupėje ir 

atskiras nominacijas pagal darbų atlikimo techniką: 

17.1. I grupė – 6 - 10 metų; 

17.2. II grupė – 11- 15 metų; 

17.3. III grupė – 16 – 19 metų. 

18. Darbus vertins konkurso organizatorių sudaryta vertinimo komisija. 

19. Darbų vertinimo kriterijai: 

19.1. temos suvokimas ir atskleidimas; 

19.2. idėjos originalumas; 

19.3. meninė raiška; 

19.4. darbo užbaigtumas, meniškumas; 

19.5. originalus pasirinktos atlikimo technikos panaudojimas. 

20. Konkurso laimėtojai ir jų mokytojai apdovanojami Klaipėdos Adomo Brako dailės 

mokyklos padėkomis, atminimo dovanėlėmis. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Darbai autoriams atgal nesiunčiami.  

22. Pasibaigus konkursui ir parodai, darbus galima atsiimti išsiųstuoju adresu 2020 m. 

spalio 1-30 d. Vėliau darbai nesaugomi.   

23. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus publikuoti ir reprodukuoti savo 

nuožiūra, neišmokant honoraro. Dalyvavimas šiame konkurse laikomas autorių sutikimu su šiomis 

sąlygomis. 

24. Organizatorius pasilieka teisę konkurso metu keisti ir papildyti nuostatus. 

 

_________________________ 

 

 

 

Konkurso organizatorius:  

Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla 

Adresas: Paryžiaus Komunos g. 12, LT-91166 Klaipėda 

Telefonas: +370 46 38 34 89 

El. paštas: dailesmokykla@brakas.lt, s.mingeliene@brakas.lt 

Interneto svetainė: www.brakas.lt 
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Priedas 

 

 

TARPTAUTINIO VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO  

„WAVE ON WAVE – 2020“   

KŪRYBINIO DARBO KORTELĖ 

TARPTAUTINIO VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO 

 „WAVE ON WAVE - 2020“  

Kūrybinio darbo kortelė 

Autoriaus vardas, pavardė  

Amžius  

Darbo pavadinimas   

Ugdymo įstaigos pavadinimas  

Darbo vadovo vardas, pavardė  

Darbo vadovo telefono numeris ir 

elektroninio pašto adresas 
 

 

KŪRYBINIO DARBO KORTELĖ NR. 1 

Ženklinama kitoje darbo pusėje 

 

KŪRYBINIO DARBO KORTELĖ NR . 2  
Ženklinama žemiau dešinėje, darbo apačioje 

(pristatymui parodoje; be vadovo 

kontaktinių duomenų) 

 

 

NUGARĖLĖ    PAVEIKSLAS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


