
                                                                                          PATVIRTINTA 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos 
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 
2018 m.        d. įsakymu Nr. V-  

 
 

JAUNŲJŲ MIŠKO BIČIULIŲ KONKURSO  
„MIŠKO DRAUGAS“ 

 
NUOSTATAI 

 
Konkursą „Miško draugas“ inicijuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. 
Konkursą organizuoja Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau 

– Tarnyba).  
1. TIKSLAS 
Išrinkti aktyviausiai miškosaugos ir gamtosaugos idėjas tarp mokyklų, gyvenviečių 

bendruomenių propaguojančius Jaunųjų miško bičiulių (toliau – JMB) būrelius, apibendrinti 
geriausią patirtį ir skleisti ją tarp kitų Jaunųjų miško bičiulių būrelių, mokyklų, gamtos mylėtojų.  

 
2. UŽDAVINIAI 
2.1. Ugdyti JMB saviraišką, patraukliai propaguoti (renginiais, akcijomis, konkursais, 

straipsniais ir t. t.) miškosaugos ir gamtosaugos idėjas. 
2.2. Įvertinti JMB praktinių darbų atlikimą: medelių sodinimą, pažintinių takų ir miško 

infrastruktūros įrengimą, talkinimą gamtoje, kt. 
2.3. Populiarinti JMB veiklą Lietuvoje. 
 
3. KONKURSO DALYVIAI 
Konkurse dalyvauja JMB būreliai, tuntai, klubai, mokyklinės girininkijos, saugomų teritorijų 

gamtos mokyklos. 
 
4. KONKURSO VYKDYMO LAIKAS IR UŽDUOTYS 
Konkursas vykdomas etapais: 
I etapas – nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. gegužės 5 d. – veiklos, propaguojančios 

miškosaugos ir gamtosaugos idėjas, organizavimas (praktinių darbų miškuose atlikimas, straipsnių 
rašymas, plakatų kūrimas, stendų įrengimas, lankstinukų, skrajučių kūrimas ir platinimas, interneto 
svetainių kūrimas ir administravimas, akcijų ir talkų organizavimas, dalyvavimas įvairiuose 
renginiuose, konkursuose ir kt. veikla). 

II etapas – iki 2018 m. gegužės 10 d. – JMB būreliai pateikia vykdytos veiklos aprašymą (pagal  
priedą) su priedais (fotonuotraukomis, informacijos spaudoje kopijomis, vaizdo bei garso įrašais ir 
kt.). Ataskaita įrašoma į CD arba USB ir pateikiama Tarnybai adresu:  Antakalnio g. 25, Vilnius.  

Konkurso komisija išrenka aktyviausius būrelius.  
Konkursui atsiųsti darbai nebus grąžinami. Pateikdami darbus, konkurso dalyviai visam 

autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai Konkurso organizatoriams suteikia neišimtines 
teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti Konkursui pateiktus kūrinius ar jų kopijas 
Lietuvoje ir užsienyje.  

III etapas – baigiamasis – apdovanojimai. JMBS konkurso nugalėtojai bus paskelbti  ir 
pristatys įgyvendintas veiklas 2018 m. gegužės 25 d. renginio metu.  

Konkurso rezultatai skelbiami JMB „Facebook“ paskyroje ir periodiniame leidinyje 



 
5. KONKURSO UŽDUOČIŲ VERTINIMAS 
JMB konkurso „Miško draugas“ nugalėtojus renka konkurso vertinimo komisija, sudaryta iš 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Lietuvos miškininkų sąjungos, Valstybinės saugomų 
teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro 
atstovų. 

 
Vertinimo kriterijus Pastabos 

Balai Vertinimo laikotarpis 
2017-09-01 – 2018-05-05 

1. Miškosauginis švietimas:   
1.1. Plakato sukūrimas ir 
pakabinimas viešoje erdvėje 

balai Vertinama iki 10 balų. 

1.2. Stendai mokykloje balai Vertinama iki 5 balų. 
1.3. Filmukų kūrimas (apie JMB 
būrelio veiklą, mišką) 

balai Vertinama iki 10 balų. 

1.4. JMB būrelio interneto 
svetainė, „Facebook“ paskyra   

balai Vertinama iki 10 balų.  
Balas skiriamas tik tuo atveju, jei 
informacija pildoma pastaruosius metus 

2. Praktiniai darbai:   
2.1. Medelių / miško sodinimo 
šventės, talkos, piliakalnių, 
pilkapių tvarkymas ir kt. 

balai Kiekvienas renginys, suorganizuotas 
mokyklos ar platesniu mastu, – 10 balų. 
Kiekvienas renginys, suorganizuotas būrelio 
mastu, – 2 balai. 

2.2. Praktiniai darbai miške (ėdžių, 
šėryklų įrengimas ir priežiūra, 
pažintinių takų bei miško 
infrastruktūros įrengimas ir kt.) 

balai Kiekvienas praktinis darbas miške – 10 balų. 
 

2.3. Praktiniai darbai miške 
bendradarbiaujant su miškininkais, 
saugomų teritorijų specialistais  
(ėdžių, šėryklų įrengimas ir 
priežiūra, miško sodinimas, talkos 
ir kt.) 

 Kiekvienas praktinis darbas su miškininkais, 
ST specialistais – 20 balų. 

3. Renginiai, akcijos, konkursai, 
viktorinos, seminarai 

  

3.1. Renginiai, akcijos, konkursai, 
viktorinos, seminarai 

balai Kiekvienas renginys, suorganizuotas 
mokyklos ar platesniu mastu, – 10 balų. 
Kiekvienas renginys, suorganizuotas būrelio 
mastu – 2 balai. 

3.2. Renginiai, viktorinos, 
seminarai, organizuoti socialiai 
remtiniems asmenims (vaikų ir 
senelių namams) 

balai Kiekvienas renginys – 15 balų. 
 

4. Informacija apie JMB veiklą 
spaudoje 

balai Už kiekvieną straipsnį apie būrelio veiklą 
vietinėje spaudoje – 5 balai.  
Už kiekvieną straipsnį apie būrelio veiklą 
respublikinėje spaudoje – 10 balai.  



Už kiekvieną straipsnį apie JMB sambūrio 
veiklą, renginius vietinėje spaudoje – 
15 balų. 
Už kiekvieną straipsnį apie JMB sambūrio 
veiklą, renginius respublikinėje spaudoje – 
30 balų. 

5. Už laimėtą projektą ir 
pritrauktas lėšas miškosaugos  
ar gamtosaugos srityse 

balai Už laimėtą projektą – 20 balų. 
 

6. Už dalyvavimą organizuotame 
konkurse „Jaunimas Europos 
miškuose‘ 

balai Už kiekvieną konkursą – 20 balų. 
 

7. Papildoma veikla balai JMB būreliai gali sugalvoti papildomų būdų, 
kaip propaguoti miškosaugos idėjas tarp 
mokyklų, gyvenviečių bendruomenių. 
Kiekviena iniciatyva pelno po 5 papildomus 
balus. 

 
6. APDOVANOJIMAS  
Konkurso dalyviai, įvertinti I, II ir III vietomis, apdovanojami diplomais ir dovanomis, o 

vadovai – padėkomis. Konkurso nugalėtojai bus pakviesti nemokamai dalyvauti stovykloje „Mūsų 
žalioji vasara“.  

 

 
_____________________



                                                  Jaunųjų miško bičiulių „Miško draugas“              
                        konkurso nuostatų  
                      PRIEDAS 

 
JAUNŲJŲ MIŠKO BIČIULIŲ KONKURSO „MIŠKO DRAUGAS“ ATASKAITA 

 
Antraštinis lapas: atstovaujamas JMB būrelis ar kita įstaiga, dirbanti su jaunaisiais miško 

bičiuliais; mokytojo vardas, pavardė, el. paštas ir telefonas. 
Ataskaitą – įvykdytos veiklos aprašymą lentelėje su priedais (fotonuotraukomis, straipsniais, 

vaizdo bei garso įrašais ir kt.) – pateikti iki 2018 m. gegužės 10 d.. 
Priedus galima pateikti skenuotus kompiuterinėje laikmenoje arba popieriuje, tačiau turi būti 

aišku, kur yra įvykdytos veiklos įrodymas. Nesant įrodymų, balas nebus skaičiuojamas. 
Balus dalyviai susirašo patys, konkurso komisijos nariai balus perskaičiuoja; jei trūks veiklos 

įrodymų, balas bus anuliuotas. 
 

Konkurso „Miško draugas“ ataskaitos forma 
 

 
Vertinimo kriterijus Pastabos 

Balai Vertinimo laikotarpis 
2016-09-01 – 2017-05-05 

1. Miškosauginis švietimas:   
1.1. Plakato sukūrimas ir 
pakabinimas viešoje erdvėje 

balai Vertinama iki 10 balų. 

Pvz., 
1.1.1. Sukurtas ir seniūnijos stende 
pakabintas plakatas „Nekirsk 
eglutės. Žiemos šventėms ją 
pasigamink“ 

10 Ataskaitos 1 priedas (CD, skyrelis 
„plakatas“, nufotografuotas plakatas). 

1.2. Stendai mokykloje balai Vertinama iki 5 balų. 
Pvz., 
1.2.1. Pagamintas stendas 
mokykloje „Nedeginkit žolės“ 

10 Ataskaitos 1 priedas (CD, skyrelis „stendas“, 
nufotografuotas stendas). 

1.3. Filmukų kūrimas (apie JMB 
būrelio veiklą, mišką) 

balai Vertinama iki 10 balų. 

Pvz., 
1.3.1. Sukurtas filmukas apie 
būrelio veiklą 

10  

1.4. JMB būrelio interneto 
svetainė, „Facebook“ paskyra  

balai Vertinama iki 10 balų.  
Balas skiriamas tik tuo atveju, jei 
informacija pildoma pastaruosius metus 

2. Praktiniai darbai:   
2.1. Medelių / miško sodinimo 
šventės, talkos, piliakalnių, 
pilkapių tvarkymas ir kt. 

balai Kiekvienas renginys, suorganizuotas 
mokyklos ar platesniu mastu, – 10 balų. 
Kiekvienas renginys, suorganizuotas būrelio 
mastu, – 2 balai. 

2.2. Praktiniai darbai miške (ėdžių, 
šėryklų įrengimas ir priežiūra, 

balai Kiekvienas praktinis darbas miške – 10 balų. 
 



pažintinių takų bei miško 
infrastruktūros įrengimas ir kt.) 
2.3. Praktiniai darbai miške 
bendradarbiaujant su miškininkais, 
saugomų teritorijų specialistais  
(ėdžių, šėryklų įrengimas ir 
priežiūra, miško sodinimas, talkos 
ir kt.) 

 Kiekvienas praktinis darbas su miškininkais, 
ST specialistais – 20 balų. 

3. Renginiai, akcijos, konkursai, 
viktorinos, seminarai 

  

3.1. Renginiai, akcijos, konkursai, 
viktorinos, seminarai 

balai Kiekvienas renginys, suorganizuotas 
mokyklos ar platesniu mastu – 10 balų. 
Kiekvienas renginys, suorganizuotas būrelio 
mastu – 2 balai. 

3.2. Renginiai, viktorinos, 
seminarai, organizuoti socialiai 
remtiniems asmenims (vaikų ir 
senelių namams) 

balai Kiekvienas renginys – 15 balų. 
 

4. Informacija apie JMB veiklą 
spaudoje 

balai Už kiekvieną straipsnį apie būrelio veiklą 
vietinėje spaudoje – 5 balai.  
Už kiekvieną straipsnį apie būrelio veiklą 
respublikinėje spaudoje – 10 balai.  
Už kiekvieną straipsnį apie JMB sambūrio  
veiklą, renginius vietinėje spaudoje – 
15 balų. 
Už kiekvieną straipsnį apie JMB sambūrio 
veiklą, renginius respublikinėje spaudoje – 
30 balų. 

5. Už laimėtą projektą ir 
pritrauktas lėšas miškosaugos  
ar gamtosaugos srityse 

balai Už laimėtą projektą – 20 balų. 
 

6. Už dalyvavimą konkurse  
„Jaunimas Europos miškuose“ 
 

balai Už kiekvieną konkursą – 20 balų. 
 

7. Papildoma veikla balai JMB būreliai gali sugalvoti papildomų būdų, 
kaip propaguoti miškosaugos idėjas tarp 
mokyklų, gyvenviečių bendruomenių. 
Kiekviena iniciatyva pelno po 5 papildomus 
balus. 

 
 
 

______________________ 


