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KONKURSO-PARODOS „GRAŽIAUSIAS PRAŽYDĘS ŽODIS“, SKIRTO 

VILKAVIŠKIO KREDITO UNIJOS 25 METŲ VEIKLOS JUBILIEJAUS BEI 

PASAULINĖS SVEIKATOS DIENOS MINĖJIMUI, NUOSTATAI  

 
I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Konkurso-parodos „Gražiausias pražydęs žodis“, skirto Vilkaviškio kredito unijos 25 metų veiklos 

jubiliejaus ir Pasaulinės sveikatos dienos minėjimui (toliau – konkursas-paroda), nuostatai 

reglamentuoja konkurso-parodos organizavimo ir vykdymo tvarką.  

2. Konkurso-parodos tikslas – lavinti kūrybingumą ir poreikį ieškoti savito raiškos būdo, ugdyti 

gebėjimą išreikšti savo požiūrį meninėmis priemonėmis paminint Vilkaviškio kredito unijos 25-erių 

metų veiklos jubiliejų ir Pasaulinės sveikatos dieną bei pasidžiaugti vaikų, mokinių, suaugusiųjų, 

įmonių, organizacijų, fizinių asmenų, NVO, neformalių jaunimo grupių sukurtais žodžiais, ir dovanotais 

gražiausiais žydinčiais žodžiais arba jų kompozicijomis.  

 

II SKYRIUS 

KONKURSO-PARODOS ORGANIZAVIMAS 

 

3. Konkurso-parodos organizatorius – Vilkaviškio kredito unija. 

4. Konkurse-parodoje gali dalyvauti Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys fiziniai 

asmenys, įvairių organizacijų (darželių, mokyklų) ugdytiniai, įmonės, organizacijos, NVO, neformalios 

jaunimo grupės.  

5. Konkursas-paroda vyks 2021 m. kovo 29 d. - balandžio 29 d. (imtinai). Konkursiniai-parodiniai darbai 

bus eksponuojami Vilkaviškio kredito unijos patalpose, adresu Statybininkų g. 9, Vilkaviškis, iki š. m. 

gegužės 14 d.  

6. Konkursinius-parodinius darbus galima pristatyti į Vilkaviškio kredito uniją, adresu Statybininkų g. 

9, Vilkaviškis, darbo dienomis nuo 8 val. iki 15 val. arba atsiųsti paštu. Geriausi piešiniai arba darbai 

bus skelbiami https://vilkaviskiounija.lku.lt/ svetainėje ir Facebook paskyroje „Vilkaviškio kredito 

unija“ gegužės 5 d.  

 

https://vilkaviskiounija.lku.lt/


 

III SKYRIUS 

REIKALAVIMAI PIEŠINIAMS ARBA DARBAMS, JŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

7. Piešiniuose arba darbuose turi atsispindėti asmens užrašytas gražiausias žodis, kuris būtų dekoruotas 

žydinčių gėlių žiedais, gėlių motyvais arba gėlių puokštėmis, taip pat gali būti padarytos įvairios gėlių 

kompozicijos supančios parašytą žodį.   

8. Darbai gali būti atliekami įvairia technika ir priemonėmis. 

9. Piešinių formatas ir darbai yra neriboto dydžio.  

10. Piešinių ir darbų skaičius neribojamas. 

11. Piešiniai ir darbai turi būti pilnai paruošti eksponavimui. Piešinys užklijuotas ant kieto kartono, prie 

kiekvieno darbo turi būti etiketė, kurioje nurodytas piešinio arba darbo autoriaus vardas ir pavardė.  

12. 10 (dešimt) gražiausių ir geriausių piešinių arba darbų renka Vilkaviškio kredito unijos sudaryta 

komisija iš valdybos narių ir darbuotojų. Vertinant piešinius ir darbus bus atsižvelgiama į estetiškumą, 

savitumą, temos atskleidimą. Geriausių piešinių ir darbų autoriai bus apdovanoti Vilkaviškio kredito 

unijos įsteigtomis dovanėlėmis. Visiems kitiems dalyviams bus įteiktos padėkos už dalyvavimą 

konkurse. Dėl apdovanojimų ir padėkų įteikimo su autoriais bus susisiekta asmeniškai. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Dėl informacijos apie konkursą-parodą taip pat galima kreiptis į Ingą Palubinskienę, el. paštu 

i.palubinskiene@lku.lt, telefonu 8 342 20012.  

___________________________ 
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