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KĖDAINIŲ DEKANATO 1-12 KLASIŲ MOKINIŲ VELYKINIŲ 

 PIEŠINIŲ-ATVIRUKŲ PARODA - KONKURSAS 

„SVEIKI SULAUKĘ ŠV. VELYKŲ!“ 

 

NUOSTATAI 

 

Artėjant šv. Velykoms, vienai gražiausių krikščionių švenčių, kviečiame visų mokyklų  

moksleivius, dalyvauti šiai pavasario šventei skirtame Velykinių piešinių - atvirukų konkurse. 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Velykinių piešinių-atvirukų parodos „Sveiki sulaukę Šv. Velykų!“ tikslas – skelbti Dievo 

buvimą pasaulyje bei Gerąją Naujieną – Jėzaus Kristaus prisikėlimo šventę. Įtraukti moksleivius, 

mokytojus ir kitus bendruomenių narius į aktyvią kūrybinę veiklą, formuojant siekį kurti gražius, 

inovatyvius, gėrį bei šilumą skleidžiančius velykinio Kristaus prisikėlimo šventės ženklus ir 

simbolius. 

2. Konkursą-parodą organizuoja Kėdainių dekanato tikybos mokytojų metodinė grupė. 

Konkursą-parodą remia Šv. Juozapo dekanas. Renginio globėjas – dekanas N. Martinkus. 

       3. Sveikinimų parodoje - konkurse „Sveiki sulaukę Šv. Velykų!“  dalyvauja 1 - 12 klasių 

Kėdainių švietimo ir ugdymo įstaigų ugdytiniai.  

  

II. DARBŲ PRISTATYMAS 

 

4. Darbai turi atitikti parodos temą: sveikinti žmones su Jėzaus prisikėlimo švente, dalinantis 

šio įvykio džiaugsmu, kuris atsispindi pačiame piešinyje. 

5. Piešinių-atvirukų A4 formato dydis, forma, atlikimo technika gali būti atlikta įvairiomis 

technikomis: akvarele, guašu, tušu, pieštukais, su karpiniais, floristikos elementais ir kt. 

6. Kiekvienoje mokykloje atrenkama po 2 geriausius darbus iš kiekvienos 1-12 klasės. 

Darbą būtina pateikti su laisvos formos kortele ant piešinio kitos pusės, kurioje nurodyta:  įstaiga, 

klasė, vardas pavardė ir mokytojas. 

7. Atrinkti darbai pristatomi į Kėdainių šv. Juozapo parapijos raštinę (Radvilų g. 10, 

Kėdainiai) iki balandžio 10 dienos.  

 

III. DARBŲ VERTINIMAS, EKSPONAVIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

8. 2022 m. balandžio 16 – birželio 1 dienomis darbai eksponuojami Kėdainių šv. Juozapo 

bažnyčioje.  

9. 2022 m. balandžio 12 dieną paskelbiami geriausi darbai laureatai, kuriuos atrinks parodos 

- konkurso vertinimo komisija. Šią komisiją sudaro: 

 10. Klebonas – kun. dek. Norbertas Martinkus; 

11. Nijolė Čeidienė – Kėdainių rajono tikybos metodinio būrelio vadovė, Kėdainių „Ryto“ 

progimnazijos vyr. tikybos mokytoja; 

 12. Regina Žikienė– „Atžalyno“ gimnazijos tikybos vyr. mokytoja. 

13. Komisija atrinks po tris geriausius darbus iš kiekvienos 1-12 klasės. Laureatų darbai 

apdovanojami diplomais ir atminimo dovanėlėmis. Atrinkti darbai bus atspausdinti ant A6 formato 

popieriaus lapo-atviruko. Kitų velykinių darbų autoriams bus įteikiami padėkos raštai.  

14. Darbų vertinimo kriterijai: temos ir tikslo atitikimas, meniškumas, originalumas, 



technikos savitumas.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Konkurso-parodos dalyviai, pateikdami darbus, suteikia konkurso organizatoriams teisę 

juos viešinti, pristatant spaudai, fotografuojant ir talpinant  tinklalapiuose, o taip pat pasveikinant 

kitus asmenis. 

16. Darbai autoriams grąžinami 2022 m. birželio 2-15 d. Kėdainių šv. Juozapo parapijos 

raštinėje (Radvilų g. 10, Kėdainiai), ilgiau darbai saugomi nebus. 

17. Išsamesnę informaciją teikia Kėdainių rajono tikybos metodinio būrelio vadovė Nijolė 

Čeidienė mob. tel. 8-686-17156, Regina Žikienė – „Atžalyno“ gimnazijos tikybos vyr. mokytoja 

mob. tel. 8-612-55894  

 

 

Kėdainių rajono tikybos mokytojų 

metodinio būrelio vadovė      Nijolė Čeidienė 

 

 

Suderinta 2021-09-07  

Metodinės tarybos posėdyje 

 

 


