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KLAIPĖDOS MIESTO VAIKŲ IR JAUNIMO PROJEKTO ,,SALVE, KLAIPĖDA!”  

KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Konkurso nuostatai (toliau - Nuostatai) nustato Klaipėdos miesto vaikų ir jaunimo 

kūrybinių darbų konkurso (toliau - Konkursas) organizavimo, vertinimo ir dalyvių skatinimo tvarką.  

2. Konkursas – tai projekto „Salve, Klaipėda!“, skirto Klaipėdos miesto 760 m. jubiliejui, 

sudėtinė dalis. 

3. Konkurso organizatoriai: Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras, 

visuomeninė organizacija „Muzikos svetainė“. 

 

II. KONKURSO TIKSLAI 

 

4. Prisidėti prie brandžios ir atsakingos pilietinės visuomenės ugdymo.  

5. Plėtoti mokinių kūrybinius bei prezentacinius gebėjimus.   

6. Skatinti mokinius geriau pažinti ir pamilti gimtąjį miestą.  

 

III. DALYVIAI 

 

7. Konkurse dalyvauja Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo ir papildomojo švietimo 

mokyklų mokiniai.  

 

IV. KONKURSO TURINYS, VIETA IR LAIKAS 

 

8. Konkurso užduotis – sukurti ir parengti prezentacijai savo įstaigos  kūrybinę 20-30 min. 

programą, skirtą Klaipėdos miesto jubiliejui. Programos privalumai: 

8.1. Klaipėdos miesto tematika; 

8.2. meninis lygis; 

8.3. veiklos sričių, mokomųjų dalykų integracija. 

9. Papildomas (neprivalomas) programos elementas – informacinė ar meninė paroda, kurioje 

eksponuojami mokinių sukurti darbai Klaipėdos tematika (literatūriniai ar žiniasklaidai skirti darbai, 

meninės nuotraukos, vaizdo filmai, dainų tekstai, muzikos, dailės, lipdybos darbai ir kt.).  

10. Konkurso vykdymo laikas: 

10.1 Dalyvių registracija vykdoma iki 2011 m. gruodžio 1 d. Paraiškos (pagal pridedamą 

pavyzdį) siunčiamos el. p. alfonsas.zverka@gmail.com. Papildoma informacija - tel. 401274. 

10.2. Kūrybinių programų atranka miesto festivaliui mokyklose – 2012 m. vasario 15  

kovo 31 d.  

10.3. Konkurso nugalėtojų festivalis Klaipėdos koncertų salėje – 2012 m. balandžio mėn. 

11. Gavus Klaipėdos miesto savivaldybės kvietimą, šventinis koncertas miesto jubiliejaus 

metu. 

V. VERTINIMAS. APDOVANOJIMAI 

 

12. Kūrybinių darbų konkurso rezultatus vertina Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo sudaryta Vertinimo 

komisija.  
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13. Konkurso nugalėtojai (geriausių programų atlikėjai) apdovanojami vertingomis 

dovanomis, diplomais, ekskursijomis po Klaipėdos miestą, Lietuvą, Baltijos šalis.  

14. Visi konkurso dalyviai (grupės) ir jų vadovai apdovanojami Padėkos raštais.  


