
 
 

 
KAUNO MIESTO IR KAUNO RAJONO 11-15 METŲ  

MOKINIŲ IR JŲ ŠEIMOS NARIŲ KONKURSO 
 „GAMTOS SEKLIAI“  

NUOSTATAI 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Kauno miesto ir Kauno rajono 11-15 metų mokinių ir jų šeimos narių konkurso ,,Gamtos 

sekliai“ (toliau – Konkurso) nuostatai regramentuoja Konkurso organizavimo, vykdymo, dalyvių 

apdovanojimo tvarką.  

 
II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAI  
 

2. Konkurso tikslai: 

2.1. Ugdyti mokinių ir jų šeimos narių ekologinę savimonę, skatinti tausoti gamtos išteklius, 

išsaugoti kraštovaizdį ir biologinę įvairovę. 

2.2. Užtikrinti žmogaus teisę gyventi jo sveikatai ir gerovei palankioje aplinkoje,  

2.3. Rasti su žmogaus veikla susijusias taršos vietas. 

 

III SKYRIUS 
 REIKALAVIMAI KONKURSO DALYVIAMS 

 
3 .  Konkurse  gali  dalyvauti  visų   Kauno miesto ir Kauno rajono 11-15 metų  mokiniai ir jų 

šeimos nariai. 

4 .  Mokiniai su šeimomis keliauja į žygius artimiausioje aplinkoje (Kauno mieste ir Kauno 

rajone), ieško su žmogaus veikla susijusių taršos vietų (nelegalūs sąvartynai, neleistinos pavojingų 

atliekų utilizavimo vietos, neteisėti nuotekų tinklai ir kt.). Suradus taršos vietą, ji užfiksuojama 

(nufotografuojama/nufilmuojama), trumpai aprašoma (iki 500 žodžių) situacija, nurodomos tikslios 

vietos koordinatės/tiksli vieta, ši informacija perduodama konkurso organizatoriams.  

IV SKYRIUS 
KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA: 

 
5. Konkursą organizuoja dienraštis „Kauno diena“, inicijuoja Aplinkos ministerija finansuojant 

Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. 

6. Konkursą koordinuoja – dienraščio „Kauno diena“ vyr. redaktoriaus pavaduotoja Aušra 

Garnienė.  

PATVIRTINTA 
 

 



7.   Konkursas organizuojamas 2021 m. gegužės 22 – rugsėjo 30 dienomis. 

8. Konkurso organizatorius prizais apdovanos dalyvius, kurie aptiks ir nurodys didžiausios 

taršos vietas (konkurso vertinimo komisija aptiktas taršos vietas vertins balais, papildomas balas bus 

skirtas už rastas taršos vietas, kurios nežinomos aplinkosaugininkams). Jei sąlygos leis, 

organizatorius parinks vieną iš nurodytų taršos vietą, kurios tvarkymui pakvies visus konkurso 

dalyvius. Visi dalyvavusieji aplinkos tvarkyme pakviečiami į bendrą pikniką „Gamtos sekliai“, kurio 

metu bus apdovanojami nugalėtojai.  

9. Dalyvaujantys konkurse privalo pasirašyti elektroninį „Sutikimą dėl asmens duomenų  

naudojimo dalyvavimui Kauno miesto ir Kauno rajono 11-15 metų mokinių ir jų šeimos 

narių   konkurse ,,Gamtos sekliai“. Sutikimą turi pasirašyti tėvai/ globėjai ar rūpintojai. Sutikimą 

rasite čia: https://forms.gle/7BiyRx8b77WTc33o7. Dalyvavimas be šio sutikimo vertinamas nebus.  

10. Užfiksuotos taršos vietos fotonuotraukos, video įrašas, trumpas situacijos aprašas, tikslios 

vietos koordinatės/vieta Konkursui pateikiami el. paštu: gamtossekliai@kaunodiena.lt iki 2021 m. 

rugsėjo 30 dienos. 

11. Fotonuotraukų, video įrašų, situacijos aprašo paruošimo ir įforminimo tvarka: 

11.1. situacijos aprašo apimtis – iki 500 žodžių; 

11.2. situacijos aprašas rašomas lietuvių kalba, Times New Roman šriftu, 12 pt dydžiu, 1,5 

intervalu tarp eilučių;  

11.3. situacijos aprašas pateikiamas word ar PDF formatu; 

11.4. fotonuotraukos pateikiamos JPG skaitmeniniu formatu. Pavadinimas – mokinio vardas 

ir pavardė. 

11.5. situacijos aprašo pabaigoje nurodomos taršos vietos koordinatės, mokinio(ių) ir jų 

šeimos narių vardai ir pavardės; 

11.6. tikslus amžius (metai); 

11.7. el. pašto adresas(ai); 

11.8. telefonas(ai). 

12. Fotonuotraukos, video įrašai, situacijų aprašai neatitinkantys konkurso reikalavimų, 

nepriimami. 

V SKYRIUS 
KONKURSO VERTINIMO KOMISIJA, SOCIALINIAI PARTNERIAI 

 
13. Konkurso vertinimo komisiją sudaro 3nariai: dienraščio „Kauno diena“, Kauno miesto 

savivaldybės administracijos, Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos atstovai. 

14. Socialiniai partneriai: Kauno miesto savivaldybės administracija ir Kauno Algio Žikevičiaus 

saugaus vaiko mokykla. 



VI SKYRIUS 
KONKURSO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS IR VIEŠINIMAS  

 
15. Konkurso organizatorius prizais apdovanos mokinius ir jų šeimos narius aptikusius, 

užfiksavusius ir, jei įmanoma, sunaikinusius aptiktas taršos vietas: 

15.1. pirma vieta – momentinis fotoaparatas Fujifilm Instax wide 300 Toffee ir fotoplokštelių 

pakuotė;  

15.2. antra vieta –  momentinis fotoaparatas Instax Mini 11 ir fotoplokštelių pakuotė;  

15.3. trečia vieta – momentinis fotoaparatas Instax Mini 11 ir fotoplokštelių pakuotė.   

15.4. trisdešimt skatinamųjų prizų – pieštukai, kurie po panaudojimo gali būti pasodinami ir 

virsta augalu.  

16.  Konkurso eiga ir rezultatai bus aprašomi dienraštyje, portale www.kaunodiena.lt, „Kauno 

diena“ profilyje socialiniuose tinkluose, Konkurso socialinių partnerių interneto svetainėse 

(www.saugausvaikomokykla.lt), Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos 

Facebook platformos puslapyje (www.facebook.com/saugusvaikas).  

 

 
 

 

 


