
PIEŠINIŲ KONKURSAS „GAMTA MANO LAPE“ SKIRTAS TARPTAUTINEI BIOLOGINĖS 

ĮVAIROVĖS DIENAI 

NUOSTATAI 

Konkurso iniciatoriai: Vištyčio regioninio parko direkcija.  

Konkurso dalyviai: gali dalyvauti visų klasių moksleiviai ir įvairaus amžiaus vaikai. 

Konkurso tematika: Gegužės 22-oji paskelbta Tarptautinė biologinės įvairovės diena, kuri Lietuvoje 

minima nuo 2001 m. Kasmet visuomenė kviečiama atkreipti dėmesį į vieną iš biologinės įvairovės 

išsaugojimo aspektų – klimato pokyčių, žemdirbystės įtaką, invazinių organizmų pavojų, specifinėms 

ekosistemoms kylančias grėsmes, miškų išsaugojimą. Artėjant šiai dienai Vištyčio regioninio parko 

direkcija kviečia mokinius ir įvairaus amžiaus vaikus visą mėnesį dalyvauti piešinių konkurse „Gamta 

mano lape“. Šiuo piešinių konkursu kviečiame stabtelti ir susimąstyti, kaip galime prisidėti prie biologinės 

įvairovės išsaugojimo, tausojimo, skatiname domėtis ir pažinti mūsų krašto gamtą.    

Šio konkurso metu laukiame piešinių, kuriuose atsispindėtų viena iš temų: 

 Biologinės įvairovės grėsmės – raginame pamastyti su kokiomis gamtosauginėmis problemomis 

susiduria mūsų gamta ir kaip tos problemos prisideda prie biologinės įvairovės nykimo (pvz. pievų 

naikinimas, chemikalų naudojimas žemės ūkyje, invazinių rūšių plitimas, klimato kaitos sukelti 

padariniai ir pan.). 

 Retos ir nykstančios Lietuvos gyvūnų, augalų rūšys – kviečiame pavartyti Lietuvos raudonąją 

knygą susipažinti su retomis, nykstančiomis rūšimis, o išsirinkus vieną iš rūšių atvaizduoti 

piešinyje. Darbe būtinai nurodykite rūšies pavadinimą. 

Konkurso organizavimo tvarka: 

1. Jūsų kūrybos neribojame nei formatu, nei apimtimi, todėl darbas gali būti atliktas ant skirtingų 

matmenų popieriaus ar ant kitų paviršių (pavyzdžiui, audinio), gali būti naudojamos įvairios 

technikos ir priemonės.  

2. Kiekvieno piešinio apačioje turi būti nurodytas autoriaus vardas, amžius arba klasė. 

3. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę viešai skelbti ir publikuoti konkurso dalyvių darbus 

(nurodant autoriaus vardą, amžių arba klasę, mokyklą). 

 

Pristatytų darbų vertinimas: piešiniai bus vertinami pagal šiuos vertinimo kriterijus:  

 darbo atitikimą temai; 

 kūrybiškumą; 

 originalumą; 

 estetiškumą. 

Darbų pristatymas: Darbų lauksime iki gegužės 14 d. Piešinių fotografijas ar skenuotus variantus 

siųskite el. pašto adresu info@vistytis.lt, o piešinių originalus: Vytauto g. 8, Vištytis. Prie atsiųstų darbų 

nurodykite savo vardą, amžių arba klasę, mokyklą bei el. pašto adresą arba telefono numerį, kuriuo 

galėtume susisiekti.  

Apdovanojimas: direkcija, vadovaudamasi vertinimo kriterijais, išrinks tris darbus, kurių autorius 

apdovanosime simboliniais Vištyčio regioninio parko suvenyrais, o visiems dalyvavusiems atsiųsime 

padėkos raštus. Geriausius kūrinių autorius informuosime el. žinute ar telefonu bei paprašysime atsiųsti 

darbo originalą.  

Dalyvių darbus talpinsime virtualioje parodoje, o pasibaigus karantinui lankytojų centro renginių 

salėje, todėl labai laukiame piešinių originalų 😊 

 Linkime kūrybinės sėkmės ir išradingumo! 

 

Pasiteiravimui: el.p.:  info@vistytis.lt; tel. 8 342 63532. 
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