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PATVIRTINTA 

2023 m. sausio 26 d.  

Riešės gimnazijos direktorės 

Įsakymu Nr. V1-58 
 
 

 

PIEŠINIŲ KONKURSO 

„#BŪKARCHITEKTU“ NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Riešės gimnazijos piešinių konkurso #BŪKARCHITEKTU“ nuostatai reglamentuoja 

konkurso tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką. 

 2. Konkurso organizatorius – Riešės gimnazijos karjeros specialistė Dainora Vaitmonė (toliau – 

Organizatorius) 

 3. Konkurso koordinatorius ir kontaktinis asmuo: Dainora Vaitmonė, el. paštas: 

darbo.pastas2020@gmail.com 

 
II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

 4. Konkursas organizuojamas bendradarbiaujant su Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos 

studentais siekiant sukurti mokyklos dviračių, paspirtukų stoginės dizainą. Dalyviai kviečiami išreikšti 

savo nuomonę piešiniu  (piešinys-stoginės dizainas). 

 5. Konkurso tikslas – suteikti vaikui galimybę naudojantis savo kūrybinėmis ir meninėmis 

savybėmis ir priemonėmis – piešiniu pateikti savo dviračių, paspirtukų stoginės dizainą mokyklos 

bendruomenei. 

 6. Uždaviniai: 

  6.1. Supažindinti mokinius su architekto, dizainerio specialybe (Vilniaus technologijų ir 

dizaino kolegijos studento pranešimas. Taip pat galite pasinaudoti Priedais: Nr. 1, Nr. 2) 

  6.2. Skatinti bendruomeniškumą ir aktyvumą atsakingai išreiškiant savo nuomonę; 

  6.3. Puoselėti vaikų suvokimą apie architekto profesiją, meninę saviraišką ir kūrybiškumą. 

III. DALYVIAI 

7. Konkurse gali dalyvauti Riešės gimnazijos 1-4 kl., 5-8  kl. ir 9-12 kl. mokiniai. 

IV. KONKURSO SĄLYGOS 

8. Konkursui pateikiami individualūs darbai. Vienas vaikas gali būti tik vieno piešinio autorius. 



 3 

9. Piešiniuose turi atsispindėti jų kaip architektų suprojektuotas dviračių, paspirtukų stoginės 

dizainas. 

10. Konkursui pateikiami piešiniai gali būti atlikti įvairiomis priemonėmis: guašu, akvarele, 

aliejumi, spalvotais pieštukais, kreidelėmis ir pan. Konkursui pateikti piešiniai turi būti atlikti ne 

kompiuterine technika. 

11. Piešinio lapo formatas – A4. 

12. Piešinį perduoti savo klasės auklėtojai. Prie piešinio turi būti Pridėtas 5 X 5 cm. lapelis su 

autoriaus vardu pavarde, klase ir stoginės pavadinimu.  

13. Klasės auklėtojai paruoštus eksponavimui piešinius, pateikia iki 2023-02-17 d. (imtinai) 

karjeros specialistei Dainorai Vaitmonei, adresu Beržų g. 2A, 2.10 kab., (II a.). 

14. Piešinių paroda vyks Riešės gimnazijos bendrose erdvėse 2023 m. kovo 1-31 dienomis, 

apdovanojimai – vasario 20 d., geriausi darbai bus perduoti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos 

studentams, kaip mokyklos dviračių, paspirtukų dizaino vizija. 

V. VERTINIMO KRITERIJAI 

14. Vertinami atskirų amžiaus grupių darbai: 1 gr. – 1-4 kl. mokiniai; 2 gr. – 5-8 kl. mokiniai. 

15. Darbus vertina komisija: Riešės gimnazijos karjeros specialistė Dainora Vaitmonė, dailės 

mokytojai Marjana Vlasova, Mantas Kniubas, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos atstovas. 

16. Vertinant darbus bus atsižvelgiama į meniškumą, estetiškumą, pritaikytinumą ir turinio 

originalumą, savitumą, temos atskleidimą. 

17. Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti mokyklos įsteigtomis dovanėlėmis. 

18. Piešiniai, neatitinkantys nurodytų sąlygų, nebus eksponuojami ir vertinami. 

 

VI. KONKURSO PARTNERIAI 

 

19. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Dainora Vaitmonė, Riešės gimnazijos karjeros 

specialistė el. p. darbo.pastas2020@gmail.com 

 

____________________ 


