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Vanduo......... Kad ir kas mes būtume, kad ir ką veiktume, vanduo būtinas mums visiems. 

Naudojame jį kasdien, dažnai netaupydami ir nesusimąstydami, kad jį švaistome, teršiame, užmiršdami, 
kad jis būtinas tam, kad išliktume. Todėl mes visi turime stengtis apsaugoti turimus vandens išteklius ir 
ugdyti pagarbų požiūrį į juos. Juk visi pokyčiai pasaulyje prasideda nuo šalies, vietovės ir bendruomenės, 
todėl kiekvieno mūsų pastangos svarbios ir vertingos.  

Europos Komisija, atsižvelgdama į tai, kad vandens ištekliai eikvojami pernelyg 
intensyviai, ir ragindama visuomenę keisti vandens vartojimo įpročius bei diegti jį tausojančias 
technologijas, 2012 metus paskelbė Europos vandens metais. Per šiuos metus Komisija ketina priimti 
Europos vandenų apsaugos veiksmų planą, kad turimi vandens ištekliai išliktų tiek kiekybiškai, tiek 
kokybiškai pajėgūs patenkinti žmonių, gamtos ir ekonomikos poreikius. 

 
 

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, kartu su Lietuvos jaunųjų gamtininkų centru 
organizuoja: 

 
Šalies moksleivių medalio projekto konkursą  

„VANDENS METAI – 2012“ 

 
NUOSTATAI 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Konkurso tikslas – sukurti medalio projektą, kuris būtų susijęs su vandeniu, jo svarba žmogaus 
gyvenimui ir simboliškai atspindėtų Vandens metų idėją. 
2. Konkursas vykdomas dviem etapais:  
2.1. Pirmas etapas vyks rajonuose. Rajoninius konkursus organizuoja vandens tiekimo įmonės 
(sąrašas pridedamas) kartu su savivaldybių švietimo padaliniais. Pirmųjų vietų laimėtojų 
darbai siunčiami šalies konkursui. Jie turi būti atsiųsti iki 2012 m. kovo 30 d. adresu:  
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija,  
Laisvės pr. 117 A,  06118 Vilnius 
Informacija tel.  (8 5) 230 13 70 arba el. paštu vanduo@lvta.lt 
2.2. Antrasis etapas vyks Vilniuje. Šio etapo organizatoriai – Lietuvos vandens tiekėjų asociacija 
ir Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras. Moksleivių darbai, nedalyvavę rajoniniame 
konkurse, nepriimami į konkurso antrąjį etapą. 
3. Rajoninio konkurso I, II, III vietos laimėtojus apdovanoja vietinės vandens tiekimo įmonės.  
4. Rajoninių konkursų I vietų laimėtojus LVTA apdovanoja dalyvio diplomais.  
5. Šalies konkurso laimėtojai apdovanojami  2012 m. gegužės 4 d. 
5.1. Laimėtojams skiriamos I, II, III vietos, laureato diplomai ir dovanos. 
 

II. KONKURSO SĄLYGOS 
 
6. Medalio projekto konkurso sąlygos: 
 - konkurse dalyvauja dvi moksleivių amžiaus grupės: 

I grupė – moksleiviai iki 12 metų,  
II grupė – moksleiviai nuo 13 iki 18 metų.  



 - autorius pateikia medalio projekto eskizą, atitinkantį konkurso temą; 
- medalio projekto eskizas gali būti atliktas įvairia technika; 
- medalio projekto eskizas pateikiamas A4 formato lape, jo įrašas kompiuterinėje 

laikmenoje (jpg formatas); 
- medalio aversas ir reversas vaizduojami vienoje lapo pusėje; 

 - privalomi medalio projekto elementai: pavadinimas ir metai (Vandens metai – 2012); 
- prie kiekvieno darbo pateikiami šie duomenys: medalio projekto autoriaus vardas, 

pavardė, amžius, klasė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, mokyklos pavadinimas, 
mokyklos adresas ir trumpas medalio simbolių prasmės aprašymas. 
 

III. PATEIKTŲ DARBŲ VERTINIMAS 
 
7. Pateiktiems medalių projektams įvertinti sudaromos: 

- rajoninės konkurso komisijos iš 5 narių: 2 atstovai iš savivaldybės Švietimo skyriaus, 
2 atstovai iš vandens tiekimo įmonės, 1 profesionalus dailininkas; 

- šalies konkurso komisija iš 5 narių: 2 atstovai iš Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, 
1 atstovas iš Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro, 1 atstovas iš Aplinkos ministerijos, 1 
profesionalus dailininkas. 
 

IV. AUTORIAUS TURTINIŲ TEISIŲ ĮSIGIJIMO TVARKA 
 
8.  Konkurso dalyvių darbai autoriams negrąžinami, jie tampa LVTA nuosavybe.  
9. Lietuvos vandens tiekėjų asociacija pasilieka teisę eksponuoti darbus parodose ir spausdinti 
savo leidiniuose. 
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