
 
 

 

VšĮ „Tikra Mityba“                                         ats. sąsk. LT66730001014288733                    Tel.: +37065232995 

Mosėdžio g. 11B Kaunas, LT-48190              AB Swedbank                                                   El.p.:info@tikramityba.lt    

Įmonės kodas 304030613                                b/k 73000; SWIFT: HABALT22                     

www.sveikosmitybosstandartas.lt    

 

PIEŠINIŲ KONKURSAS „PASAULIS, KURIAME MAISTO UŽTENKA VISIEMS“ 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.  Piešinių konkurso „Pasaulis, kuriame maisto užtenka visiems“ (toliau – Konkursas) 

nuostatai (toliau – Nuostatai) apibrėžia konkurso organizatorius, tikslą, uždavinius, dalyvius, 

sąlygas, konkurso laimėtojų nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką. 

2.  Konkursą organizuoja VšĮ „Tikra mityba“. 

3.  Konkurso tikslas – skatinti vaikus domėtis ekologijos, tvarumo, sveikos ir kokybiškos 

mitybos tema. 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

4.  Konkursas skirtas paminėti Pasaulinę maisto dieną. Dalyviai kviečiami išreikšti savo 

nuomonę piešiniu, plakatu, kaip įsivaizduoja pasaulį, kuriame visi žmonės turi galimybę 

gauti sveiko ir kokybiško maisto, nėra bado, maisto švaistymo problemos. 

5. Konkurso tikslas – suteikti 5-19 m. vaikams galimybę kūrybinėmis ir meninėmis 

priemonėmis – piešiniu parteikti pasaulį, kuriame visiems užtenka maisto, visi žmonės gali 

gauti maisto, nėra bado, maisto švaistymo problemų.  

6. Uždaviniai: 

    6.1. Skatinti vaikus atkreipti dėmesį į bado, maisto švaistymo problemą, tvarumą; 

    6.2. Puoselėti vaikų meninę saviraišką ir kūrybiškumą. 

III. VYKDYMO LAIKAS 

7. Konkurso vykdymo laikas nuo rugsėjo 5 d. 09.00 val. iki spalio 7 d. 17.00 val. 

Nugalėtojai bus skelbiami spalio 10 d. 10.00 val. 

IV. KONKURSO DALYVIAI 

8. Konkurse gali dalyvauti šalies bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo, vaikų globos 

įstaigų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokiniai, atsiuntę darbus JPEG formatu el. paštu 

projektai@tikramityba.lt. Vienas mokinys konkursui gali pateikti vieną darbą. 

9. Konkurse gali dalyvauti vaikai 5-19 m. amžiaus. 

10. Dalyviai skirstomi į keturias amžiaus grupes: 

10.1. 5-8 metų amžiaus; 

10.2. 9-12 metų amžiaus; 

10.3. 13-15 metų amžiaus; 

10.4. 16-19 metų amžiaus. 
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V.  KONKURSO SĄLYGOS 

11. Konkursui vienas vaikas gali pateikti tik vieną darbą. 

12. Darbai gali būti piešti, piešti ar eskizuoti rašikliais, pieštukais, kreidelėmis ar anglimi 

arba aliejiniais, ar akvareliniais dažais, taip pat mišria technika. Konkursui pateikti darbai 

turi būti atlikti ne kompiuterine technika. 

13. Darbų įrašuose gali būti arba nebūti teksto. Jei naudojamas tekstas, galima priimti ne 

daugiau kaip 25 žodžius arba 100 simbolių. Neįtraukite asmeninės informacijos , pvz., 

vardų, mokyklų pavadinimų ar amžiaus ir kt. 

14. Visi darbai turi būti originalūs ir juose neturėtų būti konkurso dalyvio logotipų ar 

fotografinių vaizdų ar kitos asmeninės informacijos.  

15. Darbai turi būti pateikiami nuskenuoti, nufotografuoti JPEG formatu ir siunčiami el. 

paštu projektai@tikramityba.lt. Fizinių plakatų nesiųskite.  

16. Kartu su darbais el. paštu projektai@tikramityba.lt turi būti atsiųsta užpildyta anketa 

(Priedas Nr. 1). 

17. Dalyvių darbai bus talpinami VšĮ „Tikra mityba“ facebook puslapyje 

https://www.facebook.com/sveikosmitybosstandartas.  

Nugalėtojai bus skelbiami VšĮ „Tikra mityba“ tinklapyje 

https://sveikosmitybosstandartas.lt/, VšĮ „Tikra mityba“ facebook puslapyje 

https://www.facebook.com/sveikosmitybosstandartas, VšĮ „Tikra mityba“ „Instagram“ 

paskyroje https://www.instagram.com/sveikos_mitybos_standartas/. 

18. Darbus el. paštu projektai@tikramityba.lt, JPEG formatu siųsti iki spalio 7 d. 17.00 val.   

19. Dalyviai ir/ar jų mokytojai turi pamėgti VšĮ „Tikra mityba“ facebook puslapį 

https://www.facebook.com/sveikosmitybosstandartas. 

VI. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS 

20. Darbus vertins „Facebook“ paskyros lankytojai paspausdami patiktukus ir VšĮ „Tikra 

mityba“ komisija.  

21. VšĮ „Tikra mityba“ komisijos balsai sudarys 60 %, socialinių tinklų lankytojų balsai – 

40 % galutinio vertinimo. 

22. Konkurso vertinimo komisija atsižvelgia į: 

22.1. Temos atitikimą, atskleidimą; 

22.2. Kūrybiškumą; 

22.3. Originalumą; 

22.4. Estetiškumą. 

23. Darbai surinkę daugiausiai socialinių tinklų lankytojų patiktukų ir VšĮ „Tikra mityba“ 

komisijos balsų bus išrinkti nugalėtojais.  
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24. Bus išrenkami keturi nugalėtojai, po vieną iš kiekvienos amžiaus grupės (5-8 metų, 9-12 

metų, 13-15 metų, 16-19 metų). 

25. Organizatoriai turi teisę neeksponuoti darbų, neatitinkančių nuostatų reikalavimų. 

VII. APDOVANOJIMAS 

26. Keturi geriausi darbai (po vieną iš kiekvienos amžiaus grupės) bus siunčiami į Pasaulio 

Sveikatos organizacijos (PSO) organizuojamą konkursą skirtą maisto dienai paminėti. 

27. Nugalėtojai, atrinkti geriausi darbai bus apdovanoti rėmėjų dovanomis, padėkos raštais, 

o pedagogams, kurių mokiniai taps nugalėtojais, bus įteikti padėkos raštai ir kvietimai į 

Spalio 14 d. Vilniuje organizuojamą maisto konferenciją 2022 „Mūsų veiksmai – mūsų 

ateitis“ https://vr-trading.lt/konferencija/  

28. Konkurso nugalėtojų darbai bus skelbiami VšĮ „Tikra mityba“ tinklapyje 

https://sveikosmitybosstandartas.lt/, VšĮ „Tikra mityba“ Facebook puslapyje 

https://www.facebook.com/sveikosmitybosstandartas, VšĮ „Tikra mityba“ Instagram 

paskyroje https://www.instagram.com/sveikos_mitybos_standartas/  

29. Su nugalėtojais bus susisiekta asmeniškai el. paštu. Nugalėtojai, atrinktų geriausių darbų 

autoriai turės užpildyti organizatorių pateiktą paraišką. 

30. Išlaidos, susijusios su konkursu, neatlyginamos. 

VIII. KITOS SĄLYGOS 

31. Konkurso dalyviai, siųsdami plakatą sutinka, jog siųsti darbai gali būti publikuojami 

viešai visuomenės informavimo priemonėmis (VšĮ „Tikra mityba“ tinklapyje 

https://sveikosmitybosstandartas.lt/, VšĮ „Tikra mityba“ Facebook puslapyje 

https://www.facebook.com/sveikosmitybosstandartas, VšĮ „Tikra mityba“ Instagram 

paskyroje https://www.instagram.com/sveikos_mitybos_standartas/ ir kt.). 

32. Konkurso taisyklės privalomos visiems konkurso dalyviams. Organizatorius pasilieka 

teisę jas keisti žaidimo eigoje be išankstinio pranešimo. 

33. Konkurso organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti konkurso vykdymą dėl 

nenugalimos jėgos poveikio padarytų pažeidimų, apie tai nedelsiant paskelbęs interneto 

tinklapyje. 

34. Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams 

nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamo žaidimo vykdymui, organizatorius deda 

visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti. 
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PRIEDAI 

Priedas Nr. 1 

Autoriaus vardas, pavardė  

Amžius  

Miestas  

Ugdymo įstaiga  

Mokytojo vardas, pavardė, kontaktinis telefono 

numeris, el. paštas 
 

 

 


