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Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos 

                                                                                       direktoriaus 2022 m. kovo 16 d. 

                                                                                       įsakymu Nr. V-51 

 

RESPUBLIKINIS KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS 

„ČIULBA ULBA LIETUVA -  2022“ 

 NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio kūrybinio darbų konkurso „Čiulba ulba Lietuva - 2022“ (toliau – Konkursas) 

nuostatai nustato tikslą ir uždavinius, dalyvius, konkurso organizavimą, vertinimą, laimėtojus, 

apdovanojimą.  

2. Konkurso koordinatoriai ir organizatoriai – Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Rasa Petrikienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė Inesa Jančioraitė 

Tichomirova, pradinių klasių mokytoja metodininkė Jolanta Vasilevskienė. 

Konkurso vieta: Vilniaus miesto „Spindulio“ progimnazija, adresas:  R. Jankausko 17, LT - 04315, 

Vilnius, elektroninio pašto adresas:  spinduliorenginiai@gmail.com 

3. Konkurso partneriai – Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešoji biblioteka, Kauno T. Ivanausko 

zoologijos muziejus, Vilniaus zoologijos sodas „Zoopark“. 

3. Konkurso tikslas – ugdyti vaikų kūrybiškumą, saviraišką ir meilę gimtajam  žodžiui. 

4. Uždaviniai: 

4.1. skatinti pradinių klasių mokinius domėtis Lietuvos paukščiais; 

4.2. gebėti sukurti ketureilį apie pasirinktą paukštį ir jį iliustruoti. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

5. Kūrybinių darbų konkursas skirtas 3, 4 - tų pradinių klasių mokiniams. 

6. Konkurso tematika – ketureilis apie Lietuvos paukštį ir jo iliustracija. 

7. Konkursas vyks 2022 m. balandžio 11-15 d. Rezultatai skelbiami balandžio 20 d. 

8. Konkursui pateikiami ketureiliai apie paukščius. Iliustracija gali būti atliekama pasirinkta technika: 

akvarele, guašu, kreidelėmis, spalvotais pieštukais, tušu ir kt.  

9. Konkursui pateiktas eilėraštis turi būti originalus asmeninis darbas. 

10. Darbų skaičius neribojamas. 

11. Norintys dalyvauti konkurse iki 2022 m. balandžio 15 d. atsiunčia užpildytą dalyvio anketą          

(1 priedas) ir nuskenuotą mokinių kūrybinį darbą adresu spinduliorenginiai@gmail.com.   
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III SKYRIUS 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

13. Atsiųstus nuskenuotus kūrybinius darbus vertins direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo 

komisija, kurią sudaro Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijos lietuvių kalbos ir pradinių klasių 

pedagogai ir A. Trumpienė, LMA Vrublevskių bibliotekos Tyrėjų informacinio aptarnavimo skyriaus 

vedėjos pavaduotoja, Lietuvos ornitologų draugijos narė. 

14. Vertinimo kriterijai: 

14.1. temos atskleidimas; 

14.2. originalumas; 

14.3. kalbos taisyklingumas;  

14.4. meniškumas ir kūrybiškumas. 

15. Darbai bus vertinami ir apdovanojami pagal amžiaus grupes: 

• I grupė –3 klasių mokiniai (trys vietos); 

• II grupė – 4 klasių mokiniai (trys vietos); 

16. Visiems konkurso dalyviams ir mokytojams skiriamos padėkos (atsiunčiamos el. paštu). Prizinių 

vietų nugalėtojams: 

I vieta – diplomas bei išvyka į Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejų (nugalėtojui(-ai) bei visai 

klasei ir mokytojui); 

II vieta – diplomas bei bilietai į Vilniaus zoologijos sodą „Zoopark“ (nugalėtojui(-ai) bei visai klasei 

ir mokytojui); 

III vieta – diplomas bei edukacija Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje 

(nugalėtojui(-ai) bei visai klasei ir mokytojui). 

17. Konkurso rezultatai skelbiami 2022 m. balandžio 20 d. internetinėje svetainėje: 

https://spindulioprogimnazija.lt/.  

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Darbai, neatitinkantys Konkurso reikalavimų, per vėlai pristatyti ar plagijuoti, nebus pateikiami 

vertinimo komisijai. 

19. Pateikdami darbus Konkurso dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai 

suteikia Konkurso organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti 

Konkursui pateiktus kūrinius ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje. Konkurso dalyvio atstovas užpildo 

Nuostatų 2 priedą, dalyvio mokytojas (atstovas) užpildo Nuostatų 1 priedą. Priedai atsiunčiami kartu 

su nuskenuotu kūrybiniu darbu. 

20. Konkurso Organizatorius, esant būtinybei, pasilieka teisę keisti taisykles, dalyvavimo sąlygas. 

21. Pasiteiravimui skambinti pradinių klasių mokytojai metodininkei Inesai Jančioraitei 

Tichomirovai, tel. 867634976 ar pradinių klasių mokytojai metodininkei Jolantai Vasilevskienei, tel. 

865646371.  

––––––––––––––––––– 
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Respublikinio kūrybinių darbų konkurso  

„Čiulba ulba Lietuva-2022“ nuostatų  

1 priedas 

 

DALYVIO ANKETA 

Autoriaus vardas, 

pavardė 

 

Kūrybinio darbo 

pavadinimas 

 

Klasė  

Pedagogo vardas, 

pavardė, telefono 

numeris, elektroninio 

pašto adresas 

 

Ugdymo įstaigos 

pavadinimas, adresas, 

telefono numeris, 

elektroninio pašto 

adresas 

 

Ketureilis  

 

 

 

 

Būtina užpildyti visus laukus! 

 

 



 

Respublikinio kūrybinių darbų konkurso  

„Čiulba ulba Lietuva-2022“ nuostatų  

2 priedas 

 

 

 

MOKINIO ATSTOVO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ PANAUDOJIMO 

 

Respublikiniame  kūrybinių darbų konkurse „Čiulba ulba Lietuva-2022“, 

vykstančio 2022 m. balandžio mėn. 11-15 d. 

Vilniaus “Spindulio” progimnazijoje 

 

……………………………………….. 

(pildymo data) 

 

   Aš,.......................................................................................................................... ........................ 

(atstovo vardas ir pavardė) 

 

Sutinku/nesutinku (reikalingą žodį pabraukti), kad konkurso organizatorius Vilniaus „Spindulio“ 

progimnazija gautų ir tvarkytų šiuos mano atstovaujamo -  sūnaus, dukters, globotinio, globotinės 

(reikalingą žodį pabraukti) 

 

......................................................................................................................................................... 

(vardas, pavardė) 

 

asmens duomenis: vardą, pavardę, mokyklą, klasę. 

 

   Duomenys bus naudojami tvarkant renginio registraciją bei skelbiant konkurso rezultatus svetainėje 

https://spindulioprogimnazija.lt/,  https://www.facebook.com/Spinduliomedija/. 

 

 

Mokinio atstovas                   ……………………                    ……………………………………….. 

                                               (parašas)                                               (vardas, pavardė) 
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