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I. BENDROSIOS SĄLYGOS 
 

1.1. Konkurso „Kraštovaizdžio spalvos“ sąlygos (toliau – Sąlygos) reglamentuoja konkurso 

„Kraštovaizdžio spalvos“ (toliau – Konkursas) tikslą ir uždavinius, darbų pateikimo sąlygas, darbų 

vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.  
 

1.2. Konkursą organizuoja Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Kraštotvarkos 
katedra (toliau – Katedra).  

1.3. Konkurso koordinatoriai:  
 

1.3.1. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Kraštotvarkos katedros vedėja doc. dr. 
Rimantė Kondratienė, lektorė Inga Jančauskienė, tel. (85) 219 16 53, el. paštas 
krastotvarka@atf.viko.lt  
 

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  
 

2.1. Konkurso tikslas – atkreipti dėmesį į kraštovaizdį, kaip gamtos vertybę, kurią privalome 
išsaugoti ateities kartoms.  

2.2. Konkurso uždaviniai:   
2.2.1. ugdyti kūrybingumą, skatinti pilietiškumą.  
2.2.2. skatinti domėjimąsi aplinkos problemomis, jų poveikiu kraštovaizdžiui.  
2.2.3. skatinti mokslo ir meno sintezę;   
2.2.4. ugdyti  moksleivių jautrumą gamtos grožiui bei norą pažinti aplinką.  

 

III. KONKURSO DALYVIAI 
 

3.1. Konkurse gali dalyvauti:   
3.1.1. bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų, kitų švietimo 

paslaugų teikėjų pavieniai 5-12 klasių mokiniai. 
 

 

IV. KONKURSO SĄLYGOS 
 

4.1. Konkurso dalyviai gali pasirinkti įvairias išraiškos formas: 
4.2.  meninę instaliaciją, piešinį, fotomontažą ar kitokį kūrinį, kurį būtų galima pateikti 

virtualioje aplinkoje.   
4.3. Vieninga  tematika neprivaloma.   
4.4. Galima kurti vadovaujantis konkrečia tematika, pavyzdžiui:    
 klimato šiltėjimo įtaka kraštovaizdžiui; 

 gimtosios apylinkės, namų, mokyklos aplinkos spalvos esant neribotam finansavimui; 

 gimtosios apylinkės, namų, mokyklos aplinka, jei būtų pasirinkta technogeninė šalies 

vystymosi kryptis.   
4.4. Konkurso darbo pateiktyje turi būti:  
4.4.1. užpildyta dalyvio anketa;  
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4.4.2. trumpas kūrinio aprašymas;  

 
4.4.3. kūrinys pateikiamas JPG formatu;     
4.5. Darbų el. paštu ateities.krastovaizdis@gmail.com  laukiama iki 2017 m. kovo mėn. 20 

d.  

 

V. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS 
 

5.1. Konkursui pateiktus mokinių darbus komisija vertina skirtingomis kategorijomis: 1-oji 
kategorija -  5-8 klasių, 2-oji -  9-12 klasių. 
  

5.1.1. Vertinimo kriterijai:   
 darbo pateikimo kokybė;   
 darbų originalumas, naujumas, estetiškumas.  
5.1.2. Geriausi darbai bus viešinami socialinio tinklo „Facebook“ Vilniaus kolegijos 

Agrotechnologijų fakulteto paskyroje - https://www.facebook.com/vikoatf/ bei mokslinėje 

konferencijoje „Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai“  

5.2. Geriausių darbų autoriai apdovanojami Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto 
diplomais ir dovanomis.  
 

5.3. Konkurso laimėtojai skelbiami asmeniškai bei Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų 
fakulteto tinklalapyje kovo mėn. 24 d. bei kviečiami atsiimti apdovanojimus mokslinės konferencijos 
„Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai“ metu (Konferencija vyks 2017-03-29 arba išsiųsime 
asmeniškai).  
 

_______________________________________ 
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