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I.BENDROJI DALIS
1. 2020 m. rašinių, piešinių ir fotografijų konkurso „Už Raseinių ant Dubysos“, (toliau –
Konkursas), nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslus, organizavimą,

darbų vertinimą,

apdovanojimą.
2. Konkursą organizuoja Dubysos regioninio parko direkcija, Raseinių rajono švietimo pagalbos
tarnyba. Partneriai: Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius, Raseinių
rajono etninės kultūros globos taryba, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka.

II. KONKURSO TIKSLAS
3. Skatinti susidomėjimą gimtojo krašto gamta ir istorija, ugdyti pilietiškumą ir meninę saviraišką.

III. DALYVIAI

4. Konkurse gali dalyvauti mokiniai ir suaugusieji.
5. Atskirai vertinami mokinių ir suaugusiųjų darbai.
6. Mokinių darbai vertinami pagal amžiaus grupes:
6.1. I grupė I-IV kl.;
6.2. II grupė V-VIII kl.;
6.3. III grupė IX-XII kl.
7. Konkurse negali dalyvauti profesionalūs fotografai, dailininkai, tautodailininkai, autorių
grupės, klasės.

IV. ORGANIZAVIMO TVARKA
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8. Darbo pavadinimas – individualus, neatkartojantis tematikos (9.1.,9.2.,9.3. ).
9. Rekomenduojama konkurso tematika:
9.1. Tautodailė – mūsų kultūros išskirtinumas. Be tautodailės

būtų sunku užtikrinti

lietuviškosios kryždirbystės tradicijos tęstinumą, kurio siekis įtvirtintas 2001 metais įtraukus
Lietuvos kryždirbystę į UNESCO paveldo sąrašą. Tautodailininkų kūryba sklinda per nacionalines
šventes, parodas, kūrybines stovyklas, plenerus, seminarus, galerijas, parodomąsias dirbtuves.
Tautodailininkų dėka populiarėja tautinio kostiumo, kalvystės, medžio skulptūros sritys.
9.2. Mes – žemaičiai raseiniškiai, neužmirštantys, kad Raseiniai buvo istorinė Žemaitijos
sostinė. Svarbi žemaičių identiteto dalis – turtingas spalvomis ir raštais tautinis kostiumas, šmaikšti
tautosaka, kulinarinis paveldas. Žinomas tvirtas žemaičių būdas, valia ir laisvės supratimas. Žemaičiai
ilgiausiai išlaikė senąjį tikėjimą ir paskutiniai Europoje tapo krikščioniais. Krikštytojai plaukė laivais
Dubysos upe, o kelionę baigė pėsčiomis prie Luokės ant Šatrijos kalno.
Lietuvos Respublikos Seimas 2019 metus paskelbė Žemaitijos metais. Šiemet minimos
Žemaitijos vardo paminėjimo pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose 800-osios metinės (Ipatijaus
kronikoje, aprašant Haličio - Voluinės didžiųjų kunigaikščių ir Lietuvos sutartį, kurioje minimi ir du
žemaičių kunigaikščiai Gedvilas ir Vykintas ). Žemaitijai teko lemiama reikšmė Lietuvos ir Baltijos
jūros rytų pakrantės XIII–XIV a. valstybių formavimosi istorijoje Vokiečių ordinui vykdant kuršių ir
prūsų genčių nukariavimus. Žymus Žemaitijos vaidmuo Europos istorijoje 1236–1422 m. laikotarpiu:
200 metų trukusi kova su Ordinu ginant savo žemę ir laisvę, indėlis į pergalę Saulės ir Durbės
mūšiuose, užtikrinant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės stiprėjimą, apsaugojant latvių ir estų
žemes nuo prūsų likimo. Žemaitijos vaidmuo svarbus valstybės gyvenime per visą Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės gyvavimo laikotarpį, išlaikant prigimtinę savastį, tarmę, papročius ir
tradicijas.
Istorinis Žemaitijos palikimas XXI amžiuje naujai suprastas transformuojasi į pagarbų požiūrį
ir naujas formas, savo tautiškumo supratimą ir puoselėjimą.
9.3. Gamtos ir žmogaus veiklos darna - Dubysos regioninio parko vertybių apsaugos
garantas. 1992 m. įsteigtas Dubysos regioninis parkas, kurio paskirtis išsaugoti vienos gražiausių
Lietuvos upės Dubysos kraštovaizdį, pasižymintį giliu slėniu, kalvomis ir senais piliakalniais,
didžiausiu Lietuvoje šimtamečiu Lyduvėnų geležinkelio tiltu, poeto Jono Mačiulio Maironio gimtine
ir tėviške, bei kitomis toliau nuo upės esančiomis gamtos ir kultūros vertybėmis. Saulėje spindinti
upė su savo kilpomis visu gražumu atsiveria nuo žalių šlaitų, primenančių milžinišką drakono nugarą.
Visą jos grožį gera stebėti keliaujant pėsčiomis, dviračiais, plaukiant baidare: netikėtai išgirsti
giedančius paukščius, kvarkiančias varles, skraidančius vabzdžius, stebėti pievos ir miško augalų
įvairovę, skruzdėlyno gyvenimą. Parke saugomas kraštovaizdis, biologinė įvairovė, gamtos ir
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kultūros paveldas, sudaromos sąlygos turizmui ir pažinimui. Saugoma ne nuo žmonių, o žmonėms,
ateities kartoms. Žmogus - gamtos dalis. Būdamas gamtoje būk žingeidus: pastebėk ir išgirsk, paliesk
rankomis, pavaikščiok basomis, užuosk, pasistenk suprasti ir pajausti gamtą greta savęs.
10. Reikalavimai darbams:
10.1. Rašiniai. Apimtis 1-2 lapai, šrifto dydis – 12, šriftas – „Times New Roman“. Rašinius
siųsti el. paštu dubysosrp@raseiniai.lt, laimute.peckaitiene@dubysa.info, nurodant „Konkursui“,
vyr. specialistei Laimutei Pečkaitienei. Kitokia forma rašiniai nepriimami. Kartu siunčiama (Word
dokumente) konkurso dalyvio anketa (1 priedas).
10.2. Fotografijos. Galima pateikti 1-3 darbus. Reikalavimai nuotraukoms: rezoliucija ne
mažesnė nei 300 dpi, dydis – ne mažesnis nei 1 Mb. Skaitmeninio failo tipas –JPEG, JPG. Darbus
pateikti įrašytus į elektroninę laikmeną (CD). Svarbu: prašome nesiųsti fotonuotraukų
elektroniniu paštu, dėl nedidelio pašto dėžutės dydžio. Prie fotonuotraukų (CD) Word dokumente
pateikiama dalyvio anketa (1 priedas). Pageidautina, kad nuotraukos ar skaitmeninės bylos (failai)
nebūtų apdoroti kompiuteriu, naudojant specialius efektus ar kitas priemones.
10.3. Piešiniai. Formatas A4, A3. Atlikimo technika pasirenkama laisvai. Kitoje darbo
pusėje būtinai nurodoma: vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. paštas, amžius, mokykla, klasė,
darbo pavadinimas. Kartu su piešiniu pateikiama dalyvio anketa (1 priedas). Piešinius prašome
pristatyti ar siųsti į Dubysos regioninio parko lankytojų centrą adresu Kaulakių k. Raseinių r., 60456.
Darbai konkursui gali būti pateikiami ir Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybai (T. Daudirdo g.
7, Raseiniai), atsakinga - metodininkė Valdonė Balčaitienė.
11. Siekiant išvengti atsitiktinių, neatitinkančių Konkurso nuostatų darbų, piešinius, rašinius,
fotonuotraukas prašome atrinkti kiekvienoje mokykloje ar klasėje.
12. Darbai konkursui turi būti pateikti iki 2020 m. lapkričio mėn. 20 d. 15 val. Vėliau
pateikti darbai nebus vertinami. Papildomą informaciją teikia vyr. specialistė Laimutė Pečkaitienė
mob. 8 614 49128, el. p. dubysosrp@raseiniai.lt, laimute.peckaitiene@gmail.com

V. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI
14. Vertinimo komisiją sudaro ir jos darbą organizuoja Dubysos regioninio parko direkcija.
Komisijos darbe dalyvauja Raseinių rajono savivaldybės administracijos, Raseinių rajono Švietimo
pagalbos tarnybos specialistai, meninį išsilavinimą turintis specialistas, kurio mokiniai nedalyvauja
konkurse, kiti organizatoriaus nuožiūra pakviesti nariai.
15. Komisija, vertindama darbus, vadovaujasi šiais kriterijais:
15.1. temos suvokimas;

4
15.2. darbo atitikimas Konkurso nuostatams;
15.3. originalumas;
15.4. meninė raiška.
16. Rezultatai skelbiami 2020 m. gruodžio 3 d. 14 val. geriausiųjų darbų parodoje, kurios
vietą parinks komisija. Į parodą ir rezultatų paskelbimą geriausių darbų autoriai kviečiami
pagal informaciją, pateiktą anketose.
17. Geriausių darbų autoriai apdovanojami diplomais, padėkomis.
18. Mokytojams/vadovams, parengusiems mokinius Konkursui, išrašomos Raseinių
rajono švietimo pagalbos tarnybos pažymos.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Konkurso viešinimas:
19.1. Konkurso nuostatai ir rezultatai skelbiami Dubysos regioninio parko direkcijos interneto
svetainėje www.dubysa.info, Facebook‘o paskyroje, Raseinių rajono savivaldybės interneto
svetainėje www.raseiniai.lt, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos

interneto svetainėje

www.rspt.lt, kitose žiniasklaidos priemonėse.
19.2. Pateikdamas darbus, autorius patvirtina, kad yra pateiktų konkursui darbų autorius ir turi
juose užfiksuotų asmenų sutikimą naudoti jų atvaizdą nuotraukoje.
19.3. Už autorių teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako nuotraukas pateikę
konkurso dalyviai.
19.4. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę panaudoti atsiųstus Konkursui darbus (nurodant
autorių) eksponuojant parodą interneto erdvėje bei realybėje, leidiniams (jei tokie bus leidžiami)
neišmokant honoraro. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas darbų atsiuntimas į Konkursą
ir duomenų apie autorių pateikimas.
20. Nugalėtojų apdovanojimo renginio metu dalyviai gali būti fotografuojami ir/ar
filmuojami.
21. Konkurso dalyvių darbai negrąžinami.
22. Konkurso organizatorius Dubysos regioninio parko direkcija imsis visų būtinų ir pagrįstų
priemonių asmens duomenų apsaugai ir tvarkymo teisėtumui užtikrinti.
22. Dalyvavimas konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis konkurso sąlygomis.
_________________________________________________
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2020 m. rašinių, piešinių ir fotografijų konkurso
„Už Raseinių ant Dubysos“, skirto tautodailės
metams, nuostatų
1 priedas
2020 M. RAŠINIŲ, PIEŠINIŲ IR FOTOGRAFIJŲ KONKURSO „UŽ RASEINIŲ ANT
DUBYSOS“, SKIRTO TAUTODAILĖS METAMS
DALYVIO ANKETA
Darbo pavadinimas _________________________________________________________
Pastaba: darbo pavadinimas – individualus, neatkartojantis nuostatų rekomenduojamos tematikos
teiginių (9.1.,9.2.,9.3. )
Dalyvio vardas, pavardė
Adresas
Telefonas
El. paštas
Amžius (klasė)
Tikslus mokyklos pavadinimas
Trumpa kūrybinė patirtis ir/ar kt.
Darbo vadovo vardas, pavardė, dėstomas
dalykas, kvalifikacinė kategorija
Darbo vadovo telefono numeris, el. pašto
adresas
Pastaba: asmeniniai dalyvių, mokytojų duomenys naudojami tik konkurso nuostatų ribose

