
       PATVIRTINTA 
       Žemaitijos nacionalinio parko direktoriaus 
       2019 m. rugpjūčio 21  d. įsakymu Nr.V- 67 

KONKURSO „PASVEIKINK ŽEMAITIJĄ SU ŽEMAITIJOS METAIS“ NUOSTATAI 
 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

1. Konkurso organizatorius – Žemaitijos nacionalinio parko direkcija.  
2. Konkursas skirtas 2019-iesiems – Žemaitijos metams (800-osios Žemaitijos vardo 

paminėjimo metinės) – paminėti. 
3. Šie nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus ir uždavinius, konkurso dalyvius, konkurso 

organizavimo tvarką, konkurso darbų vertinimą, apdovanojimų tvarką ir kitas sąlygas.  
 

II SKYRIUS 
KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Konkurso tikslas ir uždaviniai – paskatinti mokinius kūrybiškai pažvelgti, perteikti mintis ir 
emocijas apie žemaitiškumo svarbą, jo puoselėjimą.  

 
III SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIAI 
5. Konkursas skirtas Žemaitijos regiono ugdymo įstaigoms.  
6. Konkurse gali dalyvauti 1-4 klasių mokiniai.  
 

IV SKYRIUS 
KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

7. Konkursas vyks 2019 m. rugsėjo 2 d.  – 2019 m. spalio 31 d.  
8. Konkurso darbai priimami iki 2019 m. spalio  31 d. (imtinai). Vėliau gauti darbai nebus 

vertinami.  
9. Darbus atsiųsti el. paštu: info@zemaitijosnp.lt arba pristatyti į Žemaitijos nacionalinio parko 

direkcijos lankytojų centrą, adresu Didžioji g. 8, Plateliai.  

V REIKALAVIMAI DARBAMS 

10. Reikalavimai darbams:  
10. 1 sveikinimo formatas neribotas: laiškas, daina, eilėraštis, piešinys, nuotrauka, filmukas ir 

kt.; 
10. 2 Sveikinimas turi būti skirtas Žemaitijos metams; 
10. 3 Kiekvienas dalyvis arba klasė gali pateikti tik po vieną darbą, kuriame būtų 

pavaizduotas sveikinimas Žemaitijai. Skirtingų dalyvių skaičius iš kiekvienos ugdymo 
įstaigos nėra ribojamas; 

10. 4 Siunčiant darbus būtinai turi būti nurodomas autoriaus vardas pavardė (jei darbas 
kolektyvinis - nurodoma klasė), mokykla, klasė, telefonas, el. paštas, darbo 
pavadinimas, mokytojo vardas, pavardė, telefonas ir el. paštas.  

VI SKYRIUS 

KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS 

11. Darbus vertina vertinimo komisija (toliau – Komisija), sudaryta iš ne mažiau nei 3 narių. 
Komisijos sudėtį tvirtina konkurso organizatorius.  

12. Komisija ne vėliau kaip iki š. m. lapkričio 8 d. atrenka po 3 (tris) geriausius darbus.   

13. Vertinant darbus bus vadovaujamasi šiais kriterijais: 



13.1 Temos suvokimas ir išpildymo originalumas;  
13.2 Kūrybiškumas ir meninė raiška.  

VII SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 

14. Trys geriausi darbai bus patalpinti Žemaitijos nacionalinio parko Facebook socialinio tinklo 
paskyroje. Vyks Facebook naudotojų balsavimas už labiausiai patikusius darbus. 
Daugiausiai balsų surinkusio darbo autorius arba klasė bus apdovanoti pagrindiniu prizu 
nemokama gamtine edukacine programa klasei Žemaitijos nacionaliniame parke.  

15. 3 geriausių darbų autoriai ir jų mokytojai apdovanojami diplomais ir atminimo dovanomis, I 
vietos nugalėtojams įteikiamas ir pagrindinis prizas.  

VIII SKYRIUS 

KITOS SĄLYGOS 

16.  Konkurso organizatoriai pasilieka teisę panaudoti atsiųstus konkursui darbus (nurodant 
autorių) savo tikslais. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas darbų atsiuntimas į 
konkursą ir duomenų apie autorių pateikimas.  

17. Konkurso dalyvių darbai negrąžinami.  

 
 
 
 
 
 


