
PIEŠINIŲ KONKURSAS „30 VIŠTYČIO REGIONINIO PARKO VERTYBIŲ“ SKIRTAS 

TRISDEŠIMTMEČIO ŠVENTEI 

NUOSTATAI 

Konkurso iniciatoriai: Vištyčio regioninio parko direkcija.  

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

Konkurso tematika: Šiais metais Vištyčio regioninis parkas, kartu su kitais Lietuvos regioniniais 

parkais, švenčia įkūrimo trisdešimtmetį. Vištyčio regioninis parkas – saugoma teritorija, kurioje 

tarpusavyje persipynę Sūduvos kalvyno kraštovaizdis, unikali gamtinė ekosistema bei šimtametę 

istoriją menančios kultūros paveldo vertybės sukūrė išskirtinį ir ateinančioms kartoms saugomą 

gamtos kampelį. Čia galima užlipti ant vienų aukščiausių Lietuvoje kalvų - Stankūnų, Dunojaus, 

Pavištyčio, prisiliesti prie šešto pagal dydį Lietuvoje Vištyčio akmens, maudytis Europos Baikalu 

pramintame Vištyčio ežere, užeiti į beveik 100-metį skaičiuojantį Vištyčio vėjo malūną, o kiek dar 

visokių vertybių slepiasi gamtoje!  Kviečiame visus mokinius ir vaikus švęsti 30-mečio šventę kartu 

ir dalyvauti piešinių konkurse.  

Šio konkurso metu laukiame piešinių, kuriuose atsispindėtų tai, kas Jums asocijuojasi su Vištyčio 

regioniniu parku:  

 kalvotas, akmenuotas, ežeruotas kraštovaizdis;  

 gamtos ir kultūros paveldo objektai (pvz. Dabravolės daugiakamienė liepa, Vištyčio vėjo 

malūnas, Vištyčio akmuo, Vištyčio aliejinė); 

 lankomos vietos, objektai, pažintiniai takai (pvz. Vištyčio ežeras, Šilelio pažintinis takas, Šv. 

Šaltinėlis, Trijų ežerų regykla, trijų valstybių (LT-PL-RU) sienų sankirta, piliakalniai ir t.t.) 

 Vištyčio regioniniame parke aptinkamos retos ir saugomos augalų ir gyvūnų rūšys (pvz. 

dieninis drugys machaonas, skiauterėtasis tritonas, lietuviškosios orchidėjos – gegūnės, 

užklystančios lūšys ir t.t.) 

 padavimai apie Vištyčio ežero, Vištyčio akmens atsiradimą. 

 Vištyčio miestelis, herbas ir t.t.  

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 birželio 10 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 autoriams 

įteiksime Vištyčio regioninio parko dovanas, o visiems dalyvavusiems atsiųsime elektroninius 

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

atsiųsti darbo originalą.  

Dalyvių darbai bus eksponuojami 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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