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VILNIAUS LOPŠELIO DARŽELIO „SPYGLIUKAS“ 

KONKURSAS-PARODA 

„MANO DARŽELIO LOGOTIPAS“ 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Konkurso-parodos „Mano darželio logotipas“ (toliau konkursas-paroda) nuostatai 

reglamentuoja konkurso-parodos organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Konkursą-parodą organizuoja logotipo kūrimo darbo grupė: 

3. Konkurso nuostatai skelbiami Vilniaus lopšelio-darželio „Spygliukas“ internetinėje 

svetainėje: http://www.spygliukas.vilnius.lm.lt 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – bendradarbiaujant vaikams, jų šeimų nariams, pedagogams ir kitiems darželio 

darbuotojams sukurti žaismingą, atspindintį įstaigos savitumą Vilniaus lopšelio-darželio 

„Spygliukas“ logotipą. 

5. Uždaviniai: 

5.1. Skatinti įstaigos vaikų ir jų šeimos narių, pedagogų, kitų bendruomenės narių saviraišką, 

kūrybiškumą, išradingumą. 

5.2. Telkti įstaigos bendruomenę, stiprinti bendradarbiavimą su šeima. 

 

III. DALYVIAI 

 

6. Visa Vilniaus lopšelio-darželio „Spygliukas“ bendruomenė. 

 

IV. KONKURSO-PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

7. Konkurso-parodos organizatoriai – logotipo kūrimo darbo grupė. 

8. Konkurso-parodos etapai: 

I etapas: logotipų kūrimas ir pristatymas: nuo 2018 m. spalio 10 d. iki 2018 m. lapkričio 12 

d.  

II etapas: sukurtų logotipų paroda: nuo 2018 m. lapkričio 12 d. iki 2018 m. lapkričio 16 d.  

III etapas: vertinimo komisijos sudarymas 2018 m. lapkričio 8  d. 

IV etapas: darbų, atitinkančių konkurso-parodos reikalavimus, vertinimas ir atranka: nuo    

2018 m. lapkričio 19 d. iki 2018 m. lapkričio  23 d.  

V etapas: nugalėtojo skelbimas: 2018 m. gruodžio 3 d. 

 

http://www.spygliukas.vilnius.lm.lt/


V. DARBŲ ATLIKIMO TECHNIKA IR PATEIKIMAS 

 

9.  Darbai konkursui-parodai gali būti atlikti naudojant įvairias technikas: pieštukus, 

flomasterius, tušą, kreideles, kompiuterinę grafiką ir kt. 

10. Darbas atliekamas ant A4 formato lapo.  

11. Darbas turi būti tvarkingas, atitikti parodos tikslus ir reikalavimus. 

12. Turi būti nurodytas autoriaus vardas ir pavardė. 

 

VI. KONKURSO-PARODOS VERTINIMO KRITERIJAI  

IR VERTINIMAS 

 

13. Logotipas turi būti estetiškas, žaismingas, atspindėti įstaigos savitumą. 

14.  Darbus vertins Vilniaus lopšelio-darželio „Spygliukas“ direktoriaus patvirtinta komisija.  

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Vertinimo komisijos išrinktas, atitinkantis konkurso-parodos  sąlygas logotipas, taps Vilniaus 

lopšelio-darželio „Spygliukas“ simboliu.  

16. Dėl papildomos informacijos kreiptis į lopšelio-darželio „Spygliukas“ direktorės pavaduotoją 

ugdymui Irutę Budrikienę el. p. rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt arba tel. 8(5) 244-30-03.  

mailto:rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt



