
PATVIRTINTA 

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos 

direktoriaus 2019 m. kovo 18 d.  

įsakymu Nr. VĮ-50  

 

TARPTAUTINIO MOKINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO „REGIU MUZIKĄ“ 

 

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tarptautinio mokinių piešinių konkurso „Regiu muziką“ tema pasirinkta, remiantis žymaus 

Lietuvos dailininko ir kompozitoriaus M. K. Čiurlionio teze: „Negaliu atskirti to, ką matau, nuo to, 

ką girdžiu...“.  

2. Organizuojant konkursą, siekiama: 

2.1. sudaryti sąlygas mokiniams kūrybiškai perteikti savo požiūrį į konkurso temą, t. y., 

pajausti ir išreikšti dviejų meno šakų: muzikos ir dailės sąsajas; 

2.2. ugdyti kūrybinę iniciatyvą, estetinį skonį ir originalumą, skatinti mokinių meninę raišką;  

2.3. aktyvinti tarptautinį pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą. 

3. Konkurso organizatorius – Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija.  

 

II SKYRIUS 

KONKURSO SĄLYGOS 

 

4. Piešinių formatas A3, be pasportavimo, rėminimo ir pan. 

5. Piešiniai gali būti atlikti įvairia technika: akvarele, guašu, akrilu, pieštukais ir kt. 

6. Piešinyje galima vaizduoti viską, kas susiję su muzika: tai gali būti realistinis, sąlyginis arba 

abstraktus vaizdavimo būdas. 

7. Konkurse kviečiami dalyvauti Europos šalių moksleiviai.   

8. Piešinių konkurso dalyviai skirstomi į dvi kategorijas: 

 1 kategorija – 7–8 klasės  

 2 kategorija – 9–11 (I–III gimnazijos) klasės 

 

III SKYRIUS 

ORGANIZAVIMAS 

 

9. Konkursui pateikiami ugdymo įstaigoje atrinkti geriausieji mokinių piešiniai. 

Rekomenduojama įstaigai atrinkti ne daugiau kaip po 5 darbus kiekvienoje kategorijoje. 

10. Atrinkti darbai su užpildyta piešinio kortele (žr. V skyrių) pateikiami iki 2019 m. gegužės 

31 d. adresu: Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, P. Višinskio g. 35, LT-76351 Šiauliai 

(nurodyti Konkursui „Regiu muziką“). Vėliau pateikti darbai nevertinami.  

11. Konkurso nugalėtojai bus pakviesti į apdovanojimo šventę 2019 m. birželio 12 d. 

12. Nugalėtojų darbų paroda bus eksponuojama nuo 2019 m. birželio 10 d. Šiaulių Sauliaus 

Sondeckio menų gimnazijoje (P. Višinskio g. 19).  

13. Po konkurso darbus galima atsiimti nuo liepos 1 d.  

14. Organizatorius turi teisę be atskiro piešinio autoriaus sutikimo ir nemokant honoraro 

nugalėtojų darbus, nurodant jų autorystę, naudoti konkurso viešinimui (fotografuoti, maketuoti, 

eksponuoti virtualioje aplinkoje ir pan.). 



IV SKYRIUS 

VERTINIMAS, APDOVANOJIMAI 

 

15. Dalyvių meninę ir kūrybinę raišką vertina konkurso organizatoriaus sudaryta vertinimo 

komisija.  

16. Kiekvienoje kategorijoje atrenkami 1–3 vietų nugalėtojai, kurie apdovanojami laureatų 

diplomais ir specialiaisiais prizais. Vertinimo komisija turi teisę skirti papildomas nominacijas. 

Elektroninės padėkos bus išsiųstos visiems konkurso dalyviams.  

 

V SKYRIUS 

DALYVIO KORTELĖ 

 

17. Kiekvienam dalyviui 12 dydžio pajuodintu Times New Roman šriftu užpildoma kortelė, 

kurioje nurodomas įstaigos pavadinimas, mokinio vardas, pavardė, kategorija, piešinio pavadinimas 

ir mokytojo vardas, pavardė. Kortelė priklijuojama po piešiniu dešiniajame kampe ir užlenkiama į 

kitą pusę (žr. priedą), kortelės bus atlenktos eksponuojant parodą.  

18. Atskiras „Word“ dokumentas su mokinių kortele ar kortelėmis (jei pateikiama daugiau 

darbų) atsiunčiamas el. paštu regiumuzika2019@gmail.com. Neatsiuntus šio dokumento konkurso 

dalyviams nebus išsiųstos elektroninės padėkos. 

 

Kontaktinis asmuo – mokytoja Justina Šaltė, tel. 8 685 27316,  

el. p. regiumuzika2019@gmail.com  
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