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ĮSAKYMAS 

DĖL RESPUBLIKINIO EILĖRAŠČIŲ KONKURSO „GINTI, SAUGOTI, MYLĖTI“ 

NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  

 

2021 m. balandžio 26 d. Nr. O1-446 

Jurbarkas 

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsniu 8 dalies 2 

punktu ir atsižvelgdamas į Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos 

2020 metų veiklos planą,  

t v i r t i n u  respublikinio eilėraščių konkurso „Ginti, saugoti, mylėti“ nuostatus  

(pridedama). 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

Administracijos direktorius Raimundas Bastys 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

 

Zita Tytmonienė 

 

2021-04-26 



  

 PATVIRTINTA 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 

2021 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. O1-446 

 

 

RESPUBLIKINIO EILĖRAŠČIŲ KONKURSO „GINTI, SAUGOTI, MYLĖTI“ 

NUOSTATAI 

 

 
I. BENDROJI DALIS 

 

1. Respublikinio eilėraščių konkurso „Ginti, saugoti, mylėti“ (toliau – Konkursas) nuostatai 

(toliau – Nuostatai) apibrėžia konkurso organizatorius, tikslą, uždavinius, dalyvius, sąlygas, 

konkurso laimėtojų nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką. 

2. Konkursą organizuoja Jurbarko Naujamiesčio progimnazija, Jurbarko rajono savivaldybės 

administracijos Vaiko gerovės komisija, Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 

Jurbarko rajono policijos komisariatas. 

 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konkursas skirtas paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Dalyviai kviečiami išreikšti 

savo nuomonę rūpimais klausimais. 

4. Konkurso tikslas – suteikti vaikui galimybę kūrybinėmis ir meninėmis priemonėmis 

išsakyti savo nuomonę apie svarbą gerbti ir saugoti prigimtines vaikų teises ir orumą. 

5. Uždaviniai: 

5.1. Skatinti pilietinę drąsą ir aktyvumą; 

5.2. Puoselėti vaikų meninę saviraišką ir kūrybiškumą. 

 

III. DALYVIAI 

 

6. Konkurse kviečiami dalyvauti keturių amžiaus grupių mokiniai:  

 1 grupė – 1–2 klasių mokiniai; 

 2 grupė – 3–4 klasių mokiniai; 

 3 grupė  – 5–6 klasių mokiniai; 

 4 grupė – 7–8 klasių mokiniai. 

 

IV. KONKURSO SĄLYGOS 

 

7. Konkursas vyks virtualioje erdvėje. 

8. Konkurso dalyviams išankstinė registracija nereikalinga. 

9. Žodinė kūryba užrašoma Times New Roman šriftu 12 paprastu šriftu, didžiosiomis 

raidėmis; 

10. Darbus siųsti iki š. m. gegužės 21 d. nurodytais el. paštais: 

1–4 kl. mokinių darbus siųsti el. paštu joolta@gmail.com 

5–8 kl. mokinių darbus siųsti el. paštu saulena.pl@gmail.com 

11. Dalyvių darbai bus paskelbti virtualioje parodoje, kuri veiks nuo 2021 m. birželio 1 d. 

(konkurso dalyviai virtualios parodos nuorodą gaus nurodytu el. paštu). 

12. Darbus vertins komisija, atsižvelgdama į šiuos kriterijus: 

12.1. temos atskleidimas; 

12.2. originalumas; 

12.3. kūrybiškumas. 



  
13. Organizatoriai turi teisę neeksponuoti darbų, neatitinkančių nuostatų reikalavimų. 

14. Geriausių darbų autoriai ir jų mokytojai bus apdovanoti diplomais. Visi konkurso 

dalyviai ir mokytojai gaus padėkas. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Organizatoriai pasilieka teisę darbus eksponuoti savo nuožiūra. 

16. Konkurso dalyvis, pateikdamas darbą, kartu sutinka ir patvirtina, kad: 

16.1. Konkurso organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo (nurodant autorių) 

geriausius darbus neatlygintinai naudoti nekomerciniais Konkurso viešinimo, informacijos sklaidos, 

publikavimo tikslais. Konkurso organizatoriai turi teisę dalyvio duomenis (vardą, pavardę, 

atstovaujamą įstaigą) naudoti Konkurso administravimo, nugalėtojų viešo skelbimo, ir kitais 

įstatymų leidžiamais tikslais; 

16.2. dalyvis yra susipažinęs su Konkurso nuostatais, sutinka su visomis juose paminėtomis 

sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. 

17. Išsamesnę informaciją apie Konkursą teikia: 

17.1. Saulena Lukšienė, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos socialinė pedagogė, el. paštu 

saulena.pl@gmail.com; 

17.2 Jolanta Tamošaitienė, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, el. paštu joolta@gmail.com. 

  

____________________________ 

  



  
Eilėraščių konkurso „Ginti, saugoti, mylėti“  

                                               nuostatų priedas 

 

 

Eilėraščių konkurso „Ginti, saugoti, mylėti“ 
 

DALYVIO ANKETA 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė 
 

Dalyvio  klasė  
 

Vadovavusio darbui pedagogo vardas, 

pavardė 
 

Pedagogo telefono nr., el. pašto adresas 
 

Įstaigos pavadinimas  

 

 

Anketą prašome užpildyti didžiosiomis raidėmis ir pateikti kartu su eilėraščiu. 

 

 

 

 

 


