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KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

ĮSTAIGŲ MENINĖS RAIŠKOS KONKURSO 

„IŠSAUGOK JŪROS OŠIMĄ – LEISK SAULEI ŽAISTI BANGOSE“ 

 

NUOSTATAI  

 

Kiekvienas vaikas tikriausiai ne kartą svajojo pamatyti jūrą. Jūra teikia didžiulį džiaugsmą, 

savaitgalis prie jūros neabejotinai taps vienu įsimintiniausiu per visas vasaros atostogas.  Kviečiame 

su šeima atvykti  aplankyti Klaipėdos Jūrų muziejų, Ventės rago ornitologinę stotį, sužinoti Baltijos 

jūros atsiradimo istoriją,  susipažinti su jūroje gyvenančių žuvų biologine įvairove, atkreipti dėmesį 

į mus supančią aplinką, dalyvauti patyriminėje veikloje. Savo pastebėjimus užfiksuoti ir išreikšti  

pasirinktomis  meninės raiškos formomis.   

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio meninės raiškos konkurso „Išsaugok jūros ošimą – leisk saulei žaisti 

bangose“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, uždavinius, organizavimo ir 

dalyvavimo, apdovanojimo tvarką. 

2. Konkursą organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis „Eglutė“, Naujakiemio g. 8, 

Klaipėda, Lietuva, tel. (8 46) 34 57 84, el. p. egluteklaipeda@gmail.com, dailės kūrybinė grupė 

(toliau – organizatoriai). 

3. Konkurso nuostatai bus skelbiami įstaigos svetainėje – https://eglute.darz.lt/ bei 

FBgrupėje AUKLĖTOJA AUKLĖTOJAI. 

4. Konkurso trukmė nuo 2021-06-01 iki 2021-09-30. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Konkurso tikslas – ugdyti globalų pilietiškumą, kūrybinius gebėjimus ir meninę 

saviraišką bei skatinti domėtis  Baltijos  jūra ir jos biologine įvairove,  perteikiant savo 

pastebėjimus pasirinktomis meninės raiškos formomis.  

                 6. Uždaviniai: 

mailto:egluteklaipeda@gmail.com
https://eglute.darz.lt/


 

              6.1. Formuoti nuostatą saugoti ir globoti aplinką, bei skatinti dalyvauti patyriminėje, 

aplinkosauginėje veikloje. 

              6.2. Ugdyti ekologinės kultūros pradmenis. 

              6.2. Skatinti vaikus pažinti Baltijos jūros biologinę įvairovę, joje gyvenančias žuvis bei 

žinduolių rūšis. 

              6.3. Plėsti vaikų meninės raiškos patirtį, atskleidžiant ją kūrybiniuose darbuose. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

7. Konkurse gali dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikai, 

tėvai, mokytojai, bendruomenė. 

 

IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMO  IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

8. Savo pastebėjimus užfiksuoti ir  išreikšti per vieną iš žemiau pateiktų meninės raiškos 

formų: 

8.1. konkursinio darbo pateikimo formos (pasirinkti vieną): 

8.1.1.  nuotrauka; 

8.1.2.  vaizdo įrašas; 

8.1.3.  plakatas; 

8.1.4.  piešinys; 

8.1.5.  poezijos kūrinys; 

8.2.  konkursiniai  darbai (nufotografuoti) įkeliami į FB puslapį  „Išsaugok jūros ošimą“ 

nurodant įstaigą, dalyvius, darbo pavadinimą ir idėją. Dalyvio anketa (priedas) siunčiama adresu 

marcinkeviciene.renata@gmail.com. 

9. Autorius konkursui gali pateikti ne daugiau kaip 1 darbą iš pateiktų galimų meninės 

raiškos formų. 

10. Ugdymo įstaiga atsakinga už tėvų sutikimą, dėl vaikų nuotraukų, vaizdo įrašų 

išsiuntimo. 

              Nuo 2021-06-01 bus galima įkelti konkursinius darbus FB puslapyje „Išsaugok  jūros 

ošimą“. 2021-09-30 FB puslapyje „Išsaugok jūros ošimą“ bus skelbiami konkurso nugalėtojai – 

laureatai, kurių darbai bus patalpinti į Klaipėdos m. lopšelio-darželio „Eglutė“ internetinį puslapį – 

https://eglute.darz.lt/ bei kitaip prieinami plačiai žiūrovų auditorijai. 

11. Konkurso komisijos vertinimo kriterijai: idėjos originalumas – vertinama darbo idėja, 

jos išskirtinumas, kūrybiškumas, įdomus savitas temos pateikimas, technikų panaudojimo 

įvairumas. Kruopštumas ir darbo išbaigtumas. 

https://eglute.darz.lt/


 

12. Konkurso organizatoriai – Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ dailės kūrybinė grupė. 

Vadovė Renata Marcinkevičienė, kilus klausimams rašyti: marcinkeviciene.renata@gmail.com                                         

 

Konkurso koordinatoriai – Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorė Angelė Aniulė, 

tel. (8 46) 27 05 24, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rimutė Tarvydienė, tel. (8 46) 32 21 07. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę konkurso dalyvių darbus, vardus, pavardes 

skelbti plačiai žiūrovų auditorijai. 

14. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis konkurso 

sąlygomis. 

15. Padėkos raštai, laureatų diplomai dalyviams bus išsiųsti nurodytu elektroniniu adresu. 

Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso nuostatas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Priedas        

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

ĮSTAIGŲ MENINĖS RAIŠKOS KONKURSO 

„IŠSAUGOK JŪROS OŠIMĄ – LEISK SAULEI  ŽAISTI BANGOSE“ 

 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

Miestas, įstaigos pavadinimas 

 
 

Įstaigos el. paštas 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė, amžius 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė 

 

 

Pedagogo el. paštas 

 

 

Ar sutinkate su visomis konkurso 

nuostatuose nurodytomis sąlygomis? 

 

 


