TVIRTINU
Lietuvos vandens tiekėjų

RESPUBLIKINIO MOKINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO
„AŠ PIEŠIU VANDENĮ“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinio mokinių piešinių konkurso „Aš piešiu vandenį“ (toliau –
Konkurso) nuostatos reglamentuoja konkurso organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų
apdovanojimo tvarką.
2. Konkursą organizuoja Lietuvos vandens tiekėjų asociacija kartu su Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo centru.
II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Konkurso tikslas – paskatinti mokinius kūrybiškai pažvelgti į aplinkosaugines
problemas, suteikti jiems galimybę išreikšti savo požiūrį į vandens saugą ir taršos prevenciją,
ugdyti vertybines nuostatas ir kūrybinius gebėjimus.
4. Konkurso uždaviniai:
4.1. sukurti piešinį, kuris kūrybiškai atspindėtų vandensauginę tematiką;
4.2. darbuose akcentuoti aplinkosaugos problemas, susijusias su vandens
vartojimu, meninėmis priemonėmis išsakyti savo nuomonę apie vandens tausojimo ir jo
išsaugojimo svarbą.
III. DALYVIAI
5. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo
švietimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniai.
IV. KONKURSO SĄLYGOS
6. Piešinių konkurso sąlygos:
- konkurse dalyvauja dvi mokinių amžiaus grupės:
I grupė – mokiniai iki 12 metų,
II grupė – mokiniai nuo 13 iki 18 metų.
- autorius pateikia 1 - 3 piešinius, atitinkančius konkurso temą;
- piešiniai gali būti atlikti įvairia technika;
- piešiniai bus vertinami atsižvelgiant į darbo atitikimą konkurso
reikalavimams, aktualumą, meniškumą, idėjos originalumą.
- prie kiekvieno darbo turi būti pateikti šie duomenys: piešinio autoriaus
vardas, pavardė, amžius, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas), klasė,
mokyklos pavadinimas, mokyklos adresas, konkursui pasiruošti padėjusio mokytojo vardas,
pavardė, mokytojo kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas).

V. ORGANIZAVIMAS
7. Konkursas organizuojamas dviem etapais:
7.1. Pirmas konkurso etapas vyksta Lietuvos mietuose ir rajonuose. Konkursus
organizuoja
vandens
tiekimo
įmonės
(įmonių
sąrašas:
www.lvta.lt/wpcontent/uploads/2020/01/LVTA-vandens-tiekimo-įmonės.pdf) kartu su savivaldybių švietimo
įstaigomis.
7.2. Antrame etape dalyvauja pirmo etapo pirmųjų vietų laimėtojai. Jų
darbai siunčiami šalies konkursui. Darbai turi būti atsiųsti iki 2020 m. balandžio 3 d.
adresu:
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija,
Laisvės pr. 117 A, 06118 Vilnius
Informacija tel. (8 5) 230 13 70 arba el. paštu birute@lvta.lt

8. Antras etapas vyks Vilniuje. Šio etapo organizatoriai – Lietuvos vandens
tiekėjų asociacija ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
9. Mokinių darbai, nedalyvavę pirmame konkurso etape, nepriimami į
konkurso antrąjį etapą.
10. Konkurso baigiamasis renginys vyks 2020 m. gegužės 5 d.
VI. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI
11. Konkurso darbus vertina komisija, kurią sudaro:
- savivaldybių konkurso komisijos iš 5 narių: 2 atstovai iš savivaldybės
Švietimo skyriaus, 2 atstovai iš vandens tiekimo įmonės, 1 profesionalus dailininkas;
- šalies konkurso komisija iš 5 narių: 2 atstovai iš Lietuvos vandens tiekėjų
asociacijos, 1 atstovas iš Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, 1 atstovas iš
Aplinkos ministerijos, 1 profesionalus dailininkas.
12. Konkurso laimėtojai apdovanojami diplomais, organizatorių ir rėmėjų
dovanomis, mokinius rengę mokytojai – padėkos raštais.
IV. AUTORIAUS TURTINIŲ TEISIŲ ĮSIGIJIMO TVARKA
13. Konkurso dalyvių darbai autoriams negrąžinami, jie tampa LVTA
nuosavybe.
14. Lietuvos vandens tiekėjų asociacija pasilieka teisę eksponuoti darbus
parodose ir spausdinti savo leidiniuose.
________________________________

SUDERINTA
Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro direktorius

Algirdas Sakevičius
2020 m. sausio 8 d.

