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RESPUBLIKINIO MOKINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO - PARODOS  

„RUBENSAS ŠIUOLAIKIŠKAI“, 

SKIRTO  PITERIO PAULIAUS RUBENSO 444-OSIOMS GIMIMO METINĖMS 

ATMINTI 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio mokinių piešinių konkurso - parodos „Rubensas šiuolaikiškai“ (toliau - Konkursas) 

sąlygos nustato tikslus, reglamentuoja reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, 

darbų vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 

2. Konkurso organizatoriai – Trakų r. Aukštadvario gimnazija, Technikumo g. 1, Aukštadvaris, Trakų 

raj., el. paštas - aukstadvariogimnazija@gmail.com, tel.: 8-528-65252 

2.1. Konkursą koordinuoja: Dovilė Nalivaikaitė – Venslauskienė, tel. 8-600 62 905, el. p. 

dovinali@gmail.com 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konkurso tikslas – išsamiau supažindinti mokinius su Europoje vyravusia flamandų ir baroko 

laikotarpio daile: kompozicija, koloritu, tapybos technika. Minint Piterio Pauliaus Rubenso 444-ąsias 

gimimo metines  skatinti mokinius dailės kalba išreikšti ne tik pagarbą žymiam menininkui, bet 

šiuolaikiškai pavaizduoti P. P. Rubenso kūrybos laikotarpio dailės tradicijas ir manieras, alegorinius 

įvaizdžius ir simbolius. Ugdyti mokinių meninę ir estetinę raišką. Įtraukti mokinius į aktyvią kūrybinę 

veiklą.  

4. Konkurso uždaviniai: 

4.1. ugdyti mokinių kūrybinius ir projektinio darbo įgūdžius; 

4.2. skatinti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų mokinius aktyviai dalyvauti projektuose; 

4.3. skatinti mokinius domėtis daile; 

4.4. sudaryti sąlygas saviraiškai, skatinti kūrybinius eksperimentus; 

4.5. ugdyti estetinį suvokimą. 

 

III. KONKURSO VYKDYMO LAIKAS 

 

5. Konkursas vykdomas 2021 m. vasario 4 d. - balandžio 9 d. 

 

IV. DALYVIAI 

 

6. Konkurse gali dalyvauti bet kokio tipo, pavaldumo Lietuvos mokyklų mokiniai. 

7. Konkurso darbų autoriai vertinami dviejose amžiaus grupėse: 
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I amžiaus grupė – 14-15 metų; 

II amžiaus grupė – 16–18 metų. 

 

V. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

8. Konkurso dalyvius ugdymo įstaiga registruoja elektroniniu paštu dovinali@gmail.com iki 2021 

m. balandžio 2 d pateikiant lentelę su piešinio pavadinimu, autoriaus vardu, pavarde, amžiumi. 

9. Darbai (originalai) siunčiami iki 2021 m. balandžio 9 d. adresu: Respublikiniam mokinių 

piešinių konkursui „Rubensas šiuolaikiškai“, Trakų r. Aukštadvario gimnazija, Technikumo g. 1, 

Aukštadvaris, Trakų raj. LT-21253 Lietuva. 

10. Konkursą koordinuoja: Dovilė Nalivaikaitė – Venslauskienė, tel. 8-600 62 905, el. p. 

dovinali@gmail.com.  

11. Iš kiekvienos amžiaus grupės darbų vertinimo komisija atrinks po 3 geriausius (iš viso 6 darbai), 

kurių autoriai bus apdovanoti laureato diplomais, atminimo dovanėlėmis konkurso laimėtojų 

pagerbimo šventės metu, kuri vyks Trakų r. Aukštadvario gimnazijoje, Technikumo g. 1, 

Aukštadvaris, Trakų raj. balandžio mėn.. Kviečiami į šį renginį dalyviai bus informuoti papildomai. 

12. Iš kiekvienos amžiaus grupės bus atrinkta po 15 darbų parodai. Paroda bus eksponuojama Trakų 

r. Aukštadvario gimnazijoje balandžio 30 – gegužės 27 dienomis. 

 

VI. DARBŲ REIKALAVIMAI 

 

13. Konkursui dalyviai pateikia darbus, atliktus įvairia technika (akvarele, guašu ir kt.). 

14. Piešiama A3 formato lapuose (30 x 42 cm). 

15. Piešti neleidžiama nepatvariais pieštukais, angliniais pieštukais arba kitomis panašiomis 

priemonėmis. 

16. Nepriimami kompiuteriu sukurti piešiniai. 

17. Vertinami tik individualūs mokinių darbai. 

18. Kiekvieno darbo kitoje pusėje (apačioje dešinėje) turi būti priklijuota darbo metrika, - (Times 

New Roman 12 šriftu), kurioje nurodoma: darbo pavadinimas, darbo autoriaus vardas, pavardė, 

amžius, klasė, atlikimo technika, atstovaujama ugdymo įstaiga, darbo sukūrimo metai, mokytojo 

(darbo vadovo) vardas, pavardė, el. p. adresas, tel. Nr. (papildomai). Žiūrėti priedas Nr. 1. 

 

VII. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR DARBŲ VERTINIMAS 

 

19. Darbus vertins Trakų r. Aukštadvario gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta ir patvirtinta 

vertinimo komisija. 

20. Konkurso rezultatai, nugalėtojų apdovanojimo vieta ir laikas skelbiami Trakų r. Aukštadvario 

gimnazijos tinklalapyje https://www.gimnazija.aukstadvaris.lm.lt/ 

21. Visi konkurso dalyviai (mokiniai ir mokytojai) bus apdovanoti elektroniniais padėkos raštais, 

išskyrus dalyvius nurodytus 11-me nuostatų punkte. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų atsiųstus darbus 

fotografuoti ir nurodę jų autorystę naudoti konkurso viešinimui (plakatai, katalogai, kalendoriai, 

periodinė spauda ir kt.), publikuoti internetinėje erdvėje. 

23. Konkursui pateikti darbai negali būti nukopijuoti – už autoriaus teisių pažeidimus pagal 

galiojančius teisės aktus atsako darbus atsiuntę konkurso dalyviai. 

24. Konkursui atsiųsti (pateikti) darbai autoriams negrąžinami. 

25. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus sutikimą ir pritarimą visoms konkurso sąlygoms. 
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Priedas Nr. 1 

 

 

Darbo pavadinimas,  

atlikimo technika, darbo sukūrimo metai, 

darbo autoriaus vardas, pavardė, amžius, klasė, 

atstovaujama ugdymo įstaiga, 

mokytojo (darbo vadovo) vardas, pavardė,  

el. p. adresas, Tel. Nr.. 

 

 

 
 

 


