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VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS  KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO - PARODOS 

„KĄ IŠMOKSI –ANT PEČIŲ NENEŠIOSI“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

 BENDRIEJI NUOSTAI 

 

1. Visagino savivaldybės kūrybinių darbų konkurso-parodos „Ką išmoksi – ant pečių 

nenešiosi“(toliau – konkursas-paroda) nuostatai reglamentuoja konkurso-parodos tikslus, dalyvių 

amžių, reikalavimus kūrybiniams darbams, organizavimo tvarką. 

2. Konkursą - parodą organizuoja Visagino švietimo pagalbos tarnyba, remia – Visagino 

savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius. 

 

II SKYRIUS 

 KONKURSO-PARODOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konkurso - parodos tikslas – puoselėti taisyklingą lietuvių kalbos vartojimą. 

4. Uždaviniai: 

4.1. skatinti domėtis lietuvių kalbos kultūra, 

4.2. ugdyti kūrybinius gebėjimus, skatinti aktyvumą ir originalumą. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

5. Skiriamos 4 konkurso- parodos dalyvių grupės: 

5.1. 1 grupė 1-4 klasių mokiniai; 

5.2. 2 grupė 5-8 klasių mokiniai; 

5.3. 3 grupė 9-12 (1-4 gimnazijos) klasių mokiniai; 

5.4. 4 grupė – savivaldybės gyventojai. 

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO-PARODOS ORGANIZAVIMAS 

 

6. Konkurso-parodos kūrybinis darbas – plakatas, skatinantis taisyklingos lietuvių kalbos 

vartojimą arba plakatas kalbos kultūros tema. 

7. Konkurso-parodos dalyviai iki 2020 m. vasario 14 d. kūrybinį darbą pateikia į Visagino 

švietimo pagalbos tarnybą adresu Draugystės g. 12. Darbai, pateikti elektroniniu paštu, nebus 

vertinami. Konkurso-parodos organizatoriai pasilieka teisę darbus, gautus elektroniniu paštu, 

eksponuoti ar panaudoti baigiamajam konkurso-parodos leidiniui. 



8. Kūrybinis darbas gali būti atliktas įvairiomis priemonėmis ir įvairia technika ant A4 formato 

lapo. Lapo kitoje pusėje nurodomas dalyvio vardas, pavardė, (mokinys nurodo mokyklą, klasę). Kartu 

su kūrybiniu darbu pateikiamas mokinio tėvų / dalyvio sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo (1 

priedas). 

9. Kūrybiniai darbai gali būti individualūs ir grupiniai. 

10. Vienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip 3 kūrybinius darbus (ciklus). 

11. Konkurso-parodos darbus vertins Visagino švietimo pagalbos tarnybos sudaryta komisija. 

Kūrybiniai darbai vertinami atsižvelgiant į konkurso-parodos tikslus, meninę raišką, idėjos 

originalumą. Kiekvienoje dalyvių grupėje nustatomi ne daugiau kaip 3 laimėtojai. 

12. Konkurso-parodos lankytojai turės galimybę balsuoti ir išrinkti jiems labiausiai patikusį 

kūrybinį darbą. 

13. Konkurso-parodos laimėtojai apdovanojami padėkos raštais ir atminimo dovanomis. 

14. Iš konkurso-parodos laimėtojų darbų gali būti sudaromi leidiniai (kalendorius, kalbos 

kultūros plakatų rinkiniai ir pan.).  

15. Konkurso parodos atidarymas vyks 2020 m. vasario 18 d. 15 val. Visagino švietimo 

pagalbos tarnyboje. 

16. Parodos uždarymas ir nugalėtojų apdovanojimas vyks 2020 m. vasario 28 d. 15 val. 

Visagino švietimo pagalbos tarnyboje. 

17. Papildoma informacija teikiama telefonu 8 386 60099 arba el. paštu 

dale.gasiniauskiene@vspt.lt 

18. Visagino švietimo pagalbos tarnyba pasilieka teisę keisti konkurso-parodos atidarymo ir 

uždarymo datas. Apie tai bus informuojama Visagino švietimo pagalbos tarnybos vasario mėnesio 

renginių plane ir interneto svetainėje www.vspt.lt  

 

____________________________ 
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 Visagino savivaldybės kūrybinių darbų 

konkurso-parodos „Ką išmoksi – ant pečių 

nenešiosi“ nuostatų 1 priedas 

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO DALYVAVIMUI 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS  KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSE - PARODOJE 

„KĄ IŠMOKSI –ANT PEČIŲ NENEŠIOSI“ 

____________________ 
(pildymo data) 

 

Aš, __________________________________________________________________,  
                                 (įrašyti vardą ir pavardę)  

 

1. Sutinku / nesutinku (reikalingą žodį pabraukti), kad:  

1.1. Visagino švietimo pagalbos tarnyba, Visagino savivaldybės  kūrybinių darbų konkurso - parodos 

„Ką išmoksi –ant pečių nenešiosi“ organizatoriai, bei vertinimo komisija gautų ir tvarkytų šiuos  

mano / mano vaiko (toliau – mano) asmens duomenis:  
(reikalinga pabraukti) 

 
1.1.1. vardą ir pavardę ____________________________________ ; 

                                                   (įrašyti) 

1.1.2. elektroninio pašto adresą ____________________________________ ; 
                                                   (įrašyti) 

1.1.3. klasę  ____________________________________ ; 
                                                   (įrašyti) 

1.1.4. mokyklą ____________________________________ . 
                                                   (įrašyti) 

Pastaba: 1.1.3. ir 1.1.4 pildo tik mokiniai ar mokinių tėvai. 

 

2. Sutinku/nesutinku (reikalingą žodį pabraukti), kad mano vardas ir pavardė būtų naudojami 

renginio organizavimo tikslais (sudarinėjant ir viešinant Visagino savivaldybės žiniasklaidoje 

laimėtojų sąrašą, nurodant kūrybinio darbo autorių parodoje-konkurse / leidinyje).  
 

3. Sutinku/nesutinku mano kontaktiniai duomenys (elektroninio pašto adresas) būtų naudojami informacijai 

apie Visagino savivaldybės  kūrybinių darbų konkursą – parodą „Ką išmoksi –ant pečių nenešiosi 
pateikti. 

 

4. Asmens duomenys yra saugomi 5 metus. 

5. Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Bendrajame asmens duomenų apsaugos reglamente bei kituose 

teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą: teisė būti informuotam apie asmens 

duomenų tvarkymą, teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, teisė reikalauti ištaisyti duomenis, 

teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“), teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, 

teisė į duomenų perkeliamumą, teisė nesutikti, teisė reikalauti, kad asmeniui nebūtų taikomas 

automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą.  

 

6. Duomenys gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant įvertinti Visagino švietimo 

pagalbos tarnybos veiklą.  

7.  Patvirtinu, kad duomenys yra teisingi. 
8. Papildomą informaciją apie asmens duomenų tvarkymą galite rasti mūsų interneto svetainėje 

www.vspt.lt. 

 

             ____________________                                         ____________________  

                           (parašas)                                                                 (vardas ir pavardė) 


