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RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ 

CENTRO DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS 

 

DĖL LIETUVOS IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIŲ 1–4 KLASIŲ 

UGDYTINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO-PARODOS „GANDRAI, GANDRAI, GA, GA, GA...“ 

ORGANIZAVIMO 

 

2022 m. kovo 9 d. Nr. VL-51 

Radviliškis 
 

Vadovaudamasis Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro (toliau – 

Centras) direktoriaus 2022 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-2 patvirtintu Centro Suaugusiųjų ir jaunimo 

neformaliojo ugdymo skyriaus 2022 m. veiklos planu ir palaikydamas Radviliškio rajono Baisogalos 

mokyklos-darželio Pakiršinio ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus iniciatyvą: 

1 .  N urodau :  

1.1. 2022 m. kovo 23 d. – 2022 m. balandžio 9 d. Radviliškio rajono savivaldybės etninės 

kultūros ir amatų centre organizuoti Lietuvos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinių 1–4 klasių 

ugdytinių piešinių konkursą-parodą „Gandrai, gandrai, ga, ga, ga...“; 

1.2. 2022 m. balandžio 1 d. 14.00 val. organizuoti konkurso-parodos darbų vertinimą 

Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centre. 

2 .  Tv i r t i nu  Lietuvos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio 1–4 klasių ugdytinių 

piešinių konkurso-parodos „Gandrai, gandrai, ga, ga, ga...“ nuostatus, organizavimo ir vertinimo 

komisiją (pridedama). 

3. P avedu :  

3.1. įsakymo vykdymo kontrolę Ritai Vaigauskienei, Centro Suaugusiųjų ir jaunimo 

neformaliojo ugdymo skyriaus vedėjai;  

3.2. Lietuvos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinių 1–4 klasių ugdytinių piešinių 

konkurso-parodos „Gandrai, gandrai, ga, ga, ga...“ organizavimą ir koordinavimą Gailutei 

Toleikienei, Centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkei. 

 

 

 

Direktorius                       Vaidotas Jakavičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė  

(parašas)  

Gailutė Toleikienė, tel.(8 422) 50380, el. p. gailute@ugdcentras.lt  

(2022-03-09) 
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PATVIRTINTA 

Radviliškio rajono savivaldybės 

švietimo ir sporto paslaugų centro  

direktoriaus 

2022-03-09 įsakymu Nr. VL-51 

 

LIETUVOS IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIŲ 1–4 KLASIŲ 

UGDYTINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO-PARODOS „GANDRAI, GANDRAI, GA, GA, GA...“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Lietuvos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinių 1–4 klasių ugdytinių piešinių 

konkurso-parodos „Gandrai, gandrai, ga, ga, ga...“ (toliau – Konkursas-paroda) nuostatai 

reglamentuoja Konkurso-parodos tikslus, uždavinius, organizatorius, dalyvius, darbų atlikimą ir 

pristatymą, vertinimą ir apdovanojimus. 

2. Konkurso-parodos tikslas – skatinti vaikus kūrybiškai paminėti baltųjų gandrų 

sugrįžtuves.  

3. Konkurso-parodos uždaviniai:  

3.1. sudaryti sąlygas saviraiškai ir meniniam tobulėjimui; 

3.2. plėsti mokinių dalykines žinias apie baltuosius gandrus; 

3.3. organizuoti kūrybinių darbų pristatymą ir parodą. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO-PARODOS ORGANIZATORIAI IR PATRNERIAI 

 

4. Konkursą-parodą organizuoja Radviliškio rajono Baisogalos mokyklos-darželio 

Pakiršinio ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius. 

5. Partneriai – Centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius, Radviliškio 

rajono etninės kultūros ir amatų centras. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

6. Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų pradinių 1–4 klasių mokiniai, ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai ir pedagogai.  

 

IV SKYRIUS 

DARBŲ ATLIKIMAS IR PRISTATYMAS 
 

7. Norintys dalyvauti Konkurse-parodoje iki 2022 m. kovo 21 d. turi užpildyti dalyvio 

anketą ir siųsti el. p. pakirsinio.mok@gmail.com (1 priedas). 

8. Konkurso-parodos dalyviai gali piešti piešinius naudodami įvairias menines priemones 

(dažai, pieštukai, akvarelė, aplikacijos ir kitos priemonės, padedančios perteikti konkurso temą). 

9. Darbai gali būti individualūs arba grupiniai. 

10. Kiekvienas dalyvis ar grupė gali pateikti po 1 A3 formato piešinį, atitinkantį konkurso 

nuostatus.  

11. Darbus pateikti: 

11.1. piešinio apatinėje dešinėje pusėje priklijuojant kortelę (2 priedas); 

mailto:pakirsinio.mok@gmail.com
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11.2. piešinius siųsti paštu iki 2022 m. kovo 23 d. (imtinai) adresu: Parko g. 16, Pakiršinys, 

Radviliškio r. LT-82296, Radviliškio rajono Baisogalos mokyklos-darželio Pakiršinio ikimokyklinio 

ir pradinio ugdymo skyrius. 

 

V SKYRIUS 

VERTINIMAS IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 

12. Konkursui-parodai pateikti darbai bus vertinami dviejose amžiaus grupėse: 

12.1. I grupė – 3–6 metų ugdytiniai;  

12.2. II grupė – 7–10 metų ugdytiniai. 

13. Konkurso-parodos sąlygų neatitinkantys darbai nebus vertinami. 

14. Vertinimo kriterijai: 

14.1. temos atskleidimas; 

14.2. kūrybingumas; 

14.3. originalumas; 

14.4. estetiškumas. 

15. Vertinimo komisiją sudaro Centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo 

skyrius, ją tvirtina Centro direktorius. 

16. Iš kiekvienos amžiaus grupės vertinimo komisija išrinks po 3 geriausius darbus. 

 

VI SKYRIUS 

KONKURSO-PARODOS VIEŠINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

16. Konkurso-parodos vertinimas vyks 2022 m. balandžio 1 d. 14.00 val. Radviliškio 

rajono etninės kultūros ir amatų centre. 

17. Konkurso-parodos finalinis renginys vyks 2022 m. balandžio 8 d. 11.00 val. 

Radviliškio rajono etninės kultūros ir amatų centre. Finaliniame renginyje kviečiami dalyvauti tik 

Konkurso-parodos I–III vietų nugalėtojai (laimėtojus organizatoriai informuos asmeniškai). 

18. Konkurso-parodos rezultatai ir darbai bus skelbiami ir eksponuojami nuo 2022 m. 

balandžio 4 d. Baisogalos rajono mokyklos-darželio interneto svetainėje 

https://www.baisogalosmd.radviliskis.lm.lt/ ir Pakiršinio ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus 

„Facebook“ paskyroje. 

19. Visi Konkurso-parodos dalyviai bus apdovanoti Radviliškio rajono Baisogalos 

mokyklos-darželio padėkomis, o nugalėtojai bus apdovanojami Centro Suaugusiųjų ir jaunimo 

neformaliojo ugdymo skyriaus padėkomis ir atminimo dovanomis. 

20. Ugdytinius parengusiems pedagogams bus išduodamos kvalifikacijos tobulinimo 

pažymos, kurios bus išsiųstos nurodytais el. p. 

21. Darbai bus eksponuojami Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų 

centre 2022-03-25 – 2022-04-09 (Parko g. 8, Pakiršinio kaimas, Radviliškio r.). 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Darbai autoriams negrąžinami. 

23. Autorių sutikimu su sąlygomis laikomas darbų pristatymas į Konkursą-parodą. 

24. Informaciją apie konkursą teikia Gintarė Pužauskienė, Radviliškio r. Baisogalos 

mokyklos-darželio Pakiršinio ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, tel. 8 612 730 42 ir Gitana Kniškienė, Radviliškio r. Baisogalos mokyklos-darželio 

Pakiršinio ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyresnioji pradinių klasių mokytoja tel. 8 615 

169 90. 

 

https://www.baisogalosmd.radviliskis.lm.lt/
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_______________________________ 

PATVIRTINTA 

Radviliškio rajono savivaldybės 

švietimo ir sporto paslaugų centro  

direktoriaus 

2022-03-09 įsakymu Nr. VL- 

 

LIETUVOS IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIŲ 1–4 KLASIŲ 

UGDYTINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO-PARODOS „GANDRAI, GANDRAI, GA, GA, GA...“ 

ORGANIZAVIMO IR VERTINIMO KOMISIJA 

 

1. Komisijos pirmininkė – Gintarė Pužauskienė, Radviliškio r. Baisogalos mokyklos-

darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pakiršinio ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriuje. 

2. Nariai: 

2.1.  Elžbieta Karaliūtė, Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro 

direktorė; 

2.2. Evelina Buivydaitė, Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro 

meno vadovė; 

2.3. Gitana Kniškienė, Radviliškio r. Baisogalos mokyklos-darželio Pakiršinio 

ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyresnioji pradinių klasių mokytoja; 

2.4. Židrūnė Puidokienė, Radviliškio r. Baisogalos mokyklos-darželio Pakiršinio 

ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja. 

____________________________ 
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1 priedas  

 

LIETUVOS IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIŲ 1–4 KLASIŲ 

UGDYTINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO –PARODOS 

„GANDRAI, GANDRAI, GA, GA, GA...“ 

 

DALYVIO ANKETA 

 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas 

 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė, kvalifikacinė 

kategorija,  

el. paštas, telefono numeris 

 

 

 

Vaikų amžiaus grupė 
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Priedas 2 

 
LIETUVOS IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIŲ 1–4 KLASIŲ 

UGDYTINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO –PARODOS 

„GANDRAI, GANDRAI, GA, GA, GA...“ 

 

DALYVIO KORTELĖ 

 
Dalyvio vardas, pavardė, amžius 

 
Ugdymo įstaigos pavadinimas 

 
Pedagogo vardas, pavardė 

 

 

 
 

 


