
 

 

 

VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSO „ELEKTRONIKA – NAUDA, ATLIEKOS – NE BĖDA!“ TAISYKLĖS 
 
 
I. VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSO TIKSLAI  
Atskleisti vaikų kūrybinius gebėjimus, ugdyti jų sąmoningumą, formuoti tinkamus elektronikos ir baterijų bei 
akumuliatorių atliekų rūšiavimo įgūdžius. 
Suteikti vaikams progą daugiau sužinoti apie elektronikos ir baterijų bei akumuliatorių atliekų rūšiavimą, 
gamtos saugojimą ir šias žinias perteikti, išreikšti bei įtvirtinti jiems patrauklia veikla.  
Paskatinti moksleivius būti aktyviems aplinkosaugos srityje.   
Didinti elektronikos atliekų ir baterijų bei akumuliatorių atliekų surinkimą. 
 
 
II. VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSO „ELEKTRONIKA – NAUDA, ATLIEKOS – NE BĖDA!“ TEMA 
Konkurso tema yra laisva, piešiniuose turi atsispindėti elektronikos ir / ar baterijų bei akumuliatorių atliekų 
rūšiavimo galimybės, rūšiavimas, taip, kaip vaikas rūšiavimą supranta, elektronikos ir baterijų bei akumuliato-
rių atliekų surinkimas.  
Piešinyje gali būti perteikta: emocija, žmonės, kiti gyvi subjektai, daiktai ir pan.  
Interneto svetainėje www.epa.lt ir kartu su kvietimu dalyvauti konkurse pateikiama istorija-pasaka, kuri padės 
vaikams įsivaizduoti, kaip turi būti rūšiuojamos elektronikos ir baterijų bei akumuliatorių atliekos ir kokia 
elgsena yra žalinga.  
 
 
III. VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSO ORGANIZATORIUS 
Asociacija „EEPA“ (EPA) (adresas: Mindaugo g. 44–84, Vilnius LT-01311; el. paštas: socprojektai@epa.lt; 
tel.: +370 678 58584). 
 
 
IV. KONKURSO DALYVIAI 
Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos mokyklų pradinių klasių mokytojų vadovaujami pradinių klasių mokiniai. 
  
 
V. PIEŠINIŲ FORMATAS IR TECHNIKA 
Formatas. A4 piešimo lapai. Piešti horizontaliai pavertus lapą.  
Technika. Piešimo atlikimo techniką ir priemones vaikai pasirenka savarankiškai. 
Pateikimas. Antroje piešinio pusėje būtina nurodyti ugdymo įstaigos pavadinimą, autoriaus vardą ir pavardę, 
klasę, mokyklos adresą, mokytojo kontaktinį ir elektroninį paštą, mokytojo vardą, pavardę. 
  
 
VI. VERTINIMAS 
Vertinant piešinius bus atsižvelgiama į kūrybiškumą, originalumą, įdomų, savitą temos pateikimą. 
Darbas nevertinamas, jei: 
• piešinys aiškiai neatitinka konkurso tematikos; 
• piešinys yra be autorystės ar nenurodyti kiti šiose Taisyklėse prašomi nurodyti duomenys; 
• darbas sulamdytas, perlenktas per pusę ar per vėlai pateiktas; 
• piešinys pateiktas be šiose taisyklėse nurodyto sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo bei dalyvio anke-
tos. 
Konkursui pateiktus kūrybinius darbus vertina Asociacijos „EEPA“ (EPA) sudaryta vertinimo komisija. 
Konkursui pateikti darbai negrąžinami, įskaitant ir nevertintinus darbus. Po konkurso (parodos) darbai sunai-
kinami. 
  
 
 
 

mailto:socprojektai@epa.lt


 

 

VII. KONKURSO TERMINAI IR PIEŠINIŲ PRISTATYMAS 
Piešiniai konkursui pristatomi: nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. iki spalio 12 d. (imtinai). Darbai siunčiami adresu: 
Asociacija „EEPA“, Mindaugo g. 44–84, Vilnius LT-01311.  
Konkurso dalyviai savo kūrybinius darbus siunčia paštu arba pristato iki 2020 m. spalio 12 d. adresu: Asocia-
cija „EEPA“, Mindaugo g. 44–84, Vilnius LT-01311, nurodydami: konkursui „ELEKTRONIKA – NAUDA, AT-
LIEKOS – NE BĖDA!“. 
Jeigu kūrybiniai darbai Konkursui siunčiami paštu, pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė kaip spalio 12 
d. 
Konkurso dalyvis gali pateikti vieną kūrybinį darbą.  
Prie kūrybinio darbo turi būti pridėti sutikimai dėl asmens duomenų tvarkymo (priedas Nr. 1 ir priedas Nr. 2) 
bei užpildyta dalyvio anketa (priedas Nr. 3). 
Darbus turi pristatyti mokyklos pradinių klasių mokytojas, kartu su šiose taisyklėse nurodytais sutikimais dėl 
asmens duomenų tvarkymo bei dalyvio anketa. 
 
 
VIII. APDOVANOJIMAI IR PIEŠINIŲ EKSPONAVIMAS 
Konkurso rezultatai skelbiami: 2020 m. spalio 19 d. 
Gražiausių piešinių autoriai apdovanojami diplomais, jų mokytojai – renginio organizatoriaus padėkos 
raštais. 
Gražiausi konkurso dalyvių piešiniai bus eksponuojami Energetikos ir technikos muziejuje. Jų vardai ir 
pavardės pirma raidė bus skelbiamos EPA internetiniame puslapyje, EPA socialinėje „Facebook“ paskyroje.  
Piešiniai, pasibaigus konkursui, jo dalyviams nebus grąžinami, o konkurso organizatorius pasilieka teisę juos 
naudoti. 
 
 
IX. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 
Konkurso organizavimo ir vykdymo metu tvarkomi asmens duomenys, duomenų tvarkymo kategorijos, tikslai 
ir terminai: 
 

Registravimosi Konkurse, kontakto palaikymo bei informacijos suteikimo ir diplomo įteikimo tikslu tvarkomi 
asmens duomenys 

Duomenų kategorijos Mokytojo (mokyklos atstovo) vardas ir pavardė, darbovietė, 
elektroninio pašto adresas 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Sutikimas registruotis Konkurse ir būti kontaktiniu asmeniu bei 
gauti informaciją numatytomis sąlygomis 

Duomenų tvarkymo terminas Sutikimas saugomas 1 metus po konkurso pasibaigimo arba 
sutikimo atšaukimo 

Duomenis tvarko Asociacija EEPA 

 
 
 

Dalyvavimo Konkurse ir diplomų įteikimo bei nugalėtojo paskelbimo ir kūrinio eksponavimo tikslu tvarkomi 

asmens duomenys 

Duomenų kategorijos Dalyvio vardas ir pavardė, ugdymo įstaiga ir jos adresas, klasė, 
jo įstatyminio atstovo vardas ir pavardė, ryšys su 
atstovaujamuoju 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Sutikimas dalyvauti Konkurse ir gauti diplomus numatytomis 
sąlygomis 

Duomenų tvarkymo terminas Sutikimas saugomas 1 metus po konkurso pasibaigimo arba 
sutikimo atšaukimo 

Duomenis tvarko Asociacija EEPA  

 



 

 

Konkurso dalyviai gali dalyvauti tik pateikę pasirašytą šių taisyklių priede Nr. 1 ir Nr. 2 pateiktą sutikimą dėl 

asmens duomenų tvarkymo, bei užpildytą dalyvio anketa (priedas Nr. 3). Dalyvio (piešinio autoriaus) 

sutikimą pasirašo jo įstatyminiai atstovai (tėvai, globėjai ar pan.). Nepateikus tokio sutikimo asmuo negali 

dalyvauti konkurse.  

 

X. KITA INFORMACIJA 
Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso sąlygas, naujausią redakciją patalpindamas interneto 
svetainėje www.epa.lt bei EPA socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. 
Konkurse gali dalyvauti tik pradinių klasių mokytojų vadovaujami pradinių klasių mokiniai.   
 
 
KONTAKTAI DĖL IŠSAMESNĖS INFORMACIJOS: 
Elektronikos platintojų asociacija (EPA), projektų vadovė Laura Jurevičienė 
El. paštas: socprojektai@epa.lt 
Tel. Nr. 8 678 58584, www.epa.lt 
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