
PATVIRTINTA 

Radviliškio rajono savivaldybės 

švietimo ir sporto paslaugų centro  

 direktoriaus 

2020-10-22  įsakymu Nr.VL-101 

 

LIETUVOS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ KOMPIUTERINIŲ PIEŠINIŲ 

KONKURSO „IŠMINTINGI PASIRINKIMAI“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

1. Lietuvos pradinių klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkurso „Išmintingi 

pasirinkimai“ (toliau - Konkurso) nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslus, uždavinius, 

organizatorius, dalyvius, Konkurso sąlygas, organizavimo tvarką, organizavimo ir vertinimo 

komisijas, darbų vertinimą, apdovanojimus ir finansavimą. 

  

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

2. Skatinti ir plėtoti informacinių technologijų pažinimą ir naudojimą edukaciniame procese. 

3. Paskatinti vaikus apmąstyti, kokie skirtingi būna žmonių sprendimai ir pasirinkimai, 

atkreipti dėmesį, kokius sprendimus iš daugybės galimybių jie ir jų klasės draugai priima 

per dieną, pradedant nelabai svarbiais, pavyzdžiui, ką valgyti per pietus, ir baigiant daug 

svarbesniais, pavyzdžiui, kokius užsiėmimus pasirinkti popamokinei veiklai; 

3.1. įtraukti mokinius į aktyvią kūrybinę veiklą, skatinant kompiuteriniu piešiniu 

perteikti kokį atsakingą sprendimą jie priėmė ir išmintingai pasirinko. 

3.2. ugdyti mokinių vertybines nuostatas, kūrybinę iniciatyvą, estetinį suvokimą, leisti 

atsiskleisti mokinių individualybei; 

3.3. lavinti mokinių kompiuterinio raštingumo įgūdžius; 

3.4. tobulinti mokinių kompiuterinių piešimo programų naudojimo įgūdžius. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZATORIAI 

 

4. Konkursą organizuoja Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro 

Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius ir Radviliškio rajono Šeduvos 

gimnazija. 

 

IV SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

5. Lietuvos pradinių klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkurse „Išmintingi 

pasirinkimai“ gali dalyvauti Lietuvos respublikos švietimo įstaigų 1-4 klasių mokiniai. Dalyviai 

skirstomi į dvi amžiaus grupes: 

5.1. 1–2 klasių mokiniai; 

5.2. 3–4 klasių mokiniai. 

 

 

 



V SKYRIUS 

KONKURSO SĄLYGOS 

 

6. Dalyvis Konkursui gali pateikti tik vieną originalų kompiuterinį piešinį, atliktą pasirinkta 

piešimo programa. 

7. Konkursui teikiami darbai JPG formatu, darbo dydis iki 2 MB.  

8. Konkurso dalyviai iki 2020 m. lapkričio 22 d. turi registruotis Konkurso interneto 

svetainėje http://e-piesiniai.eu 

9. Darbus siųsti iki 2020 m. lapkričio 22 d. el. paštu konkursas@e-piesiniai.eu. 

10. Konkursui siunčiamo failo pavadinime būtinai turi būti nurodyta: autoriaus vardas, 

pavardė, klasė, mokykla (Pvz., Vardas Pavardė 4kl Mokykla.jpg). 

11. Konkurso dalyvius registruoja ir darbus siunčia mokytojai. Informacija apie piešinį 

interneto svetainėje pateikiama pagal registracijos duomenis. Už klaidingai užpildytą anketą 

konkurso organizatoriai neatsako.  

12. Atsiųsti darbai publikuojami interneto svetainėje http://e-piesiniai.eu 

13. Konkurso dalyviai sutinka, kad konkursui pateikti darbai būtų eksponuojami viešai bei 

skelbiami asmens duomenys (dalyvio vardas ir pavardė, klasė, mokykla) Konkurso interneto 

svetainėje, Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir 

sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus interneto 

svetainėse. 

 

VI SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

14. Darbai atrenkami mokyklose ir pateikiami Konkursui iki 2020m. lapkričio 22d. 

15. Atsiųsti darbai publikuojami http://e-piesiniai.eu. 

16. Komisija darbus vertina 2020m. lapkričio 25d. 

17. Konkurso rezultatai paskelbiami iki 2020m. lapkričio 30d. Konkurso svetainėje http://e-

piesiniai.eu. 

18. Informacija apie konkursą teikiama el.paštu konkursas@e-piesiniai.eu 

 

VII SKYRIUS 

DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

19. Organizacinę ir vertinimo komisijas sudaro Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir 

sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius, jas tvirtina 

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro direktorius. 

20. Atskirai vertinami dviejų amžiaus grupių autorių darbai: 1–2 klasių, 3–4 klasių. 

21. Vertinant atsižvelgiama į pateikto piešinio originalumą, kūrybiškumą, atlikimo kokybę tiek 

kompiuterinio išpildymo, tiek meniniu požiūriu.  

22. Darbai nevertinami, jeigu yra kopijavimo iš interneto požymių bei neatitinka Konkurso 

sąlygų, darbų siuntimo ir atlikimo reikalavimų. 

23. Kiekvienoje amžiaus grupėje atrenkami geriausi darbai, kurių autoriai apdovanojami 

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo 

neformaliojo ugdymo skyriaus padėkos raštais (I - III vietos) ir Radviliškio rajono Šeduvos 

gimnazijos padėkos raštais.  

24. Konkurso interneto svetainės http://e-piesiniai.eu lankytojai balsuoja ir išrenka gražiausią 

piešinį, kurio autorius apdovanojamas svetainės lankytojų simpatijos nominacija. 
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25. Konkurso nugalėtojams padėkos išsiunčiamos registracijos anketoje nurodytu elektroniniu 

paštu. 

26. Darbų autorius paruošusiems mokytojams pažymos apie vykdytą metodinę veiklą, 

išsiunčiamos registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu. 

27. Vertinant atsižvelgiama į pateikto piešinio originalumą, kūrybiškumą, atlikimo kokybę tiek 

kompiuterinio išpildymo, tiek meniniu požiūriu. 

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

28. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus sutikimą ir pritarimą visoms konkurso 

sąlygoms. 

29. Informacija apie konkursą teikiama el. paštu konkursas@e-piesiniai.eu 
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