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 PIKTORGRAMŲ KONKURSO MOKSLEIVIAMS 

„RUDIS NEKALTAS“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Konkurso „Rudis nekaltas“  organizavimo nuostatai (toliau vadinama – Nuostatai) nustato 

konkurso tikslą, vykdymo laiką, konkurso organizavimo tvarką, laimėtojų vertinimo kriterijus ir 

apdovanojimų tvarką.  

2. „Rudis nekaltas“ konkursas (toliau – Konkursas) yra sudėtinė  projekto „Miestas už mano 

lango. Domiuosi, kuriu, keičiu“ dalis. 

3. Konkurso organizatorius – Viešoji įstaiga kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai. 

4. Projektas yra Vilniaus miesto savivaldybės Ekologinio švietimo programos dalis.  

 

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5.     Konkurso tikslas - ugdyti moksleivių  darnios aplinkos poreikį, siekiant keisti įpročius savo  

        miesto gamtinės aplinkos atžvilgiu,  skatinti moksleivių gamtosauginį aktyvumą. 

6.     Konkurso uždaviniai: 

6.1.  rengiant piktogramų piešimo konkursą atkreipti moksleivių dėmesį į miesto erdvių teršimą,  

        skatinti švarinti miestą, rinkti savo augintinių ekskrementus, 

6.2.  informuoti ne tik apie estetinę, bet ir bakterinę, parazitologinę tokios taršos žalą. 

 

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

 

7.    Konkurso dalyviai  9 kl. gimnazistai. 

8.    Kūrinių stilius, technika, kūrinio atlikimo būdas nėra ribojami. Kūriniai atliekami     

       ant A4 formato lapo.  

9.    Kitoje kūrinio pusėje būtina surašyti  dalyvio duomenis: vardas, pavardė, amžius, mokykla,    

       el.paštas. 

     10.   Kūrinius atsiųsti arba atnešti iki 2018 10 26 d. į VšĮ kultūros ir švietimo centrą Vilniaus  

             mokytojų namus, 207 kabinetą,  Vilniaus g. 39, LT – 01119 Vilnius.    

     11.   Įdomiausi, kūrybiškiausi, originaliausi darbai bus eksponuojami  moksleivių piktogramų   

             konkurso parodoje „Rudis nekaltas“, kuri vyks lapkričio 7 – 23 d. Vilniaus mokytojų  

             namuose Mažojoje salėje. 

     12.   Piktogramų konkurso „Rudis nekaltas“ geriausių darbų apdovanojimai vyks gruodžio 6 d. 11  

           – 16 val. Vilniaus mokytojų namuose Baltojoje salėje. 

     13.  Moksleiviai, pateikdami kūrinius konkursui, patvirtina, kad yra jo autorius(-iai) ir       

             nepažeidžia jokių autorinių teisių pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.  

14.  Bus išleisti atvirlaiškiai su moksleivių sukurtomis piktogramomis. 
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IV.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus publikuoti, naudoti rinkodaros,  

      komunikacijos, edukacijos ir kitais tikslais. 

16.  Darbų pateikimas konkursui reiškia dalyvio sutikimą su visomis konkurso sąlygomis ir šiais  

      nuostatais. 

17.  Organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso vykdymo sąlygas prieš tai iš anksto pranešę  

      dalyviams. 

 

 

Informacija: 

Lina Užkuraitytė 

Vilniaus mokytojų namų  

Kultūrinės veiklos vadovė 

Tel. (8 5) 2616452, 867752036 

El. p. lina.uzkuraityte@kultura.lt 

www.kultura.lt  
 

 

 

 

http://www.kultura.lt/

