PATVIRTINTA
Lietuvos augalų apsaugos asociacijos
prezidiumo posėdžio nutarimu Nr. 201911036-PRIE-5

MOKINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO „AUGALŲ KENKĖJAI NESKAUDŽIA“, SKIRTO 2020
METAMS - AUGALŲ SVEIKATOS METAMS PAMINĖTI,
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Piešinių konkurso „Augalų kenkėjai nesnaudžia“ (toliau – piešinių konkursas) nuostatai
reglamentuoja parodos tikslą ir uždavinius, nustato dalyvavimo, organizavimo ir vertinimo tvarką.
2. Piešinių konkursą organizuoja Lietuvos augalų apsaugos asociacija.
II SKYRIUS
PIEŠINIŲ KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Piešinių konkurso „Augalų kenkėjai nesnaudžia“ tikslas – minint Jungtinių Tautų Maisto
ir žemės ūkio organizacijos paskelbtus 2020 metus augalų sveikatos metais, per meninę raišką
atkreipti visuomenės, ypač mokinių, dėmesį į augalų svarbą mūsų gyvenime, paskatinti domėtis tiek
šiuolaikine augalininkyste, tiek augalais, esančiais namuose, kieme ar mokykloje, ugdyti pagarbą
supančiai gyvajai gamtai.
4. Uždaviniai:
4.1. Skatinti mokinius meninės raiškos priemonėmis perteikti įgytas žinias apie augalus, jų
kenkėjus ir ligas;
4.2. Skatinti visuomenės domėjimąsi supančia aplinka, ypač augalais, jų ligomis ir
kenkėjais bei būdais kaip augalus išsaugoti sveikais.
III SKYRIUS
PARODOS-KONKURSO DALYVIAI
5. Piešinių konkurse gali dalyvauti 7-12 metų amžiaus mokiniai, lankantys Lietuvos
Respublikos meno mokyklas, kuriose veikia dailės skyrius.
IV SKYRIUS
DARBŲ ATLIKIMO IR PATEIKIMO SĄLYGOS
6. Darbai turi atitikti piešinių konkurso „Augalų kenkėjai nesnaudžia“ temą.
7. Darbų autoriais gali būti tik pavieniai mokiniai. Vienas dalyvis gali siųsti tik vieną darbą.
8. Konkursui pateikiamų darbų atlikimo technika – įvairios meninės raiškos priemonės.
9. Piešimo formatas A3 arba A2 lapas (kito formato darbai nebus vertinami).
10. Kitoje darbo pusėje reikia priklijuoti dalyvio kortelę (1 priedas), kurioje būtina nurodyti
darbo autorių (vardas, pavardė), jo amžių, darbo pavadinimą, ugdymo įstaigą (tikslus įstaigos
pavadinimas), darbui vadovavusį pedagogą (vardas, pavardė), kontaktinio asmens elektroninio
pašto adresą bei telefono Nr.). Asmeniniai duomenys bus naudojami tik piešinių konkurso
organizavimui.

11. Piešinių konkurso darbai iki 2020 m. sausio 20 d. pristatomi adresu: Lietuvos augalų
apsaugos asociacija, Laisvės 125, LT-06118, Vilnius.
V SKYRIUS
VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS
12. Piešinių konkurso dalyvių meninę ir kūrybinę raišką vertina organizatoriaus sudaryta ir
prezidiumo nutarimu patvirtinta vertinimo komisija.
13. Kūrybinių darbų vertinimo kriterijai: temos atitikimas, atliktos technikos savitumas,
darbo originalumas.
14. Piešinių konkurso nugalėtojai bus apdovanojami diplomais ir prizais:
I vietos nugalėtojas – 110 eur čekiu dailės priemonėms įsigyti;
II vietos nugalėtojas – 80 eur čekiu dailės priemonėms įsigyti;
III vietos nugalėtojas – 50 eur čekiu dailės priemonėms įsigyti.
15. Piešinių konkurso nugalėtojai skelbiami Lietuvos augalų apsaugos asociacijos interneto
svetainėje ir informuojami asmeniškai nurodytu kontaktiniu elektroniniu paštu.
16. Atminimo dovanomis bus apdovanoti pedagogai, paskatinę daugiausia mokinių
dalyvauti piešinių konkurse.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus.
18. Darbai, neatitinkantys piešinių konkurso reikalavimų, ne laiku pristatyti, nebus
vertinami.
19. Dalyvių darbai tampa organizatorių nuosavybe ir darbų autoriams negrąžinami.
20. Organizatoriai pasilieka teisę dalyvių kūrybinius darbus (piešinius) publikuoti
internetinėje svetainėje www.augaluapsauga.lt ir sudaryti elektroninį darbų katalogą.
21. Konkurso nugalėtojų darbai, minint 2020 metus – augalų sveikatos metus – bus
eksponuojami organizatorių rengiamuose renginiuose, viešose erdvėse, valstybės ir savivaldybių
institucijose.
22. Kilus neaiškumams, prašome kreiptis info@augaluapsauga.lt.

____________________________

1 priedas

PIEŠINIŲ KONKURSO „AUGALŲ KENKĖJAI NESNAUDŽIA“ DALYVIO
ANKETA
Darbo autoriaus vardas, pavardė
Darbo autoriaus amžius
Darbo pavadinimas
Ugdymo įstaiga (tikslus įstaigos pavadinimas)
Darbui vadovavusio pedagogo vardas pavardė
Kontaktinio asmens elektroninio pašto adresas
bei telefono Nr.

