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KARPINIŲ KONKURSO „SUKURK KARPINĮ SAVO KRAŠTUI“ 

NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Karpinių konkurso (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja pagrindinius 

konkurso tikslus, organizavimo tvarką, reikalavimus ir vertinimo kriterijus.  

2. Konkursas, kaip vaikų kūrybiškumo ir saviraiškos forma, skiriamas 6-14 metų 

vaikams. 

3. Konkursą organizuoja Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau - 

Viešoji biblioteka), esanti adresu: Laisvės g. 31, Mažeikiai. Konkurso koordinatorius - Vaikų 

literatūros skyriaus vedėja Sigita Repšytė tel. (8 443) 26332, el. p. vaikai@mrvb.lt 

 

II. KONKURSO TIKSLAI 

 

 4. Ugdyti vaikų kūrybiškumą, meninius gebėjimus, sudaryti sąlygas individualiai 

saviraiškai. 

5. Skatinti pagarbą savo kraštui ir domėjimąsi juo. 

6. Puoselėti karpymo iš popieriaus tradicijas. 

   

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

  

7. Konkursas vykdomas nuo 2019 m. spalio 5d. iki 2019 m. lapkričio 15 d. 

 8. Lapkričio 16–22 d. vykdoma darbų atranka, tvirtinama vertinimo komisija, 

išrenkami nugalėtojai. 

9. Konkurso dalyviai bus apdovanoti 2019 m. lapkričio 30 d. 

10. Atrinkti karpiniai bus eksponuojami Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros 

skyriuje nuo 2019 m. lapkričio 22 d. iki gruodžio 20 d.        

    

IV. KONKURSO SĄLYGOS 

 

11. Dalyvauti konkurse gali 6–14 metų vaikai. 

12. Vienas dalyvis gali pateikti iki trijų darbų. 

13. Konkursui pateikiamų darbų dydis – A4 formatas. 

14. Kitoje karpinio pusėje nurodyti vardą, pavardę, amžių. 

15. Konkurso dalyviai darbus turi pristatyti į Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros 

skyrių. 
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V. VERTINIMO KRITERIJAI 

 

16. Geriausius darbus atrenka vertinimo komisija (toliau – Komisija). 

17. Komisija atrinks darbus atsižvelgdama į šiuos kriterijus: 

17.1. konkurso temos atskleidimą; 

17.2. darbų meniškumą, estetiškumą; 

17.3. kūrybiškumą; 

17.4. originalumą. 

18. Darbai, neatitinkantys vertinimo kriterijų, bus nevertinami.  

19. Komisija išrinks I, II, III vietų nugalėtojus ir jie bus apdovanoti prizais. Dalyviai 

gaus kvietimus į susitikimą su žymiu vaikų rašytoju. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 20. Konkurso organizatorius pasilieka teisę konkursui pateiktus dalyvių darbus 

publikuoti savo nuožiūra. Autorių dalyvavimas konkurse savaime laikomas sutikimu su šiomis 

sąlygomis. 

 21. Konkurso rėmėjas - Mažeikių rajono savivaldybė. 

  __________________________________ 


