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INKILŲ PARODOS – KONKURSO NUOSTATAI 

 

   Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras kviečia Šiaulių miesto ir rajono ikimokyklinio amžiaus 

vaikus, moksleivius, studentus, tėvelius, senelius, mokytojus ir visus, kurie myli gamtą, dalyvauti 

inkilų parodoje – konkurse. 

I. PARODOS - KONKURSO TIKSLAI 

 

1. Skatinti žmones domėtis mūsų apylinkių paukščiais ir šikšnosparniais, jų gyvenamąja aplinka 

bei reikšme gamtai. 

2. Ugdyti žmonių atsakomybę globojant gyvūnus. 

3. Puoselėti meilę gamtai. 

II. VIETA IR LAIKAS 

 

4. Pagamintus inkilus reikia pristatyti į Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro žirgyną, adresu 

Žuvininkų g.30 iki kovo 18 d. 17.00 val. (darbo dienomis 8.00-17.00 val. ir šeštadieniais 10.00-17.00 

val.). Atvykus su inkilu, jį perduoti žirgyno darbuotojui (kontaktinis tel. Nr. telefonu 861332064. 

5. Paroda-konkursas vyks nuotoliniu būdu. Pagamintų inkilų nuotraukos bus eksponuojamos 

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro Facebook paskyroje.   

6. Kovo 19 d. įstaigos Facebook paskyroje bus paskelbti geriausieji inkilai ir jų gamintojai. 

Geriausių inkilų gamintojai bus apdovanoti (susisieksime asmeniškai). 

7. Inkilai, bendradarbiaujant su įstaigos socialiniais partneriais, bus iškelti Talkšos ir Salduvės 

parkuose (inkilų kėlimo akimirkų nuotraukomis bus pasidalinta įstaigos Facebook paskyroje). 

 

III. DALYVAVIMO SĄLYGOS 

 

8. Kviečiame dalyvauti ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikus, 1-12 kl. moksleivius, jų tėvelius, 

senelius, studentus, mokytojus ir visus žmones, mylinčius gamtą.  

5. Dalyviai pateikia  pagamintus inkilus. Ant kiekvieno gaminio dugno ar nugarėlės turi būti 

pritvirtinta kortelė. Joje nurodyti autoriaus vardą, pavardę, amžių, ugdymo įstaigą, klasę, grupę, 

mokytojo vardą ir pavardę bei skliausteliuose užrašyti paukščio ar šikšnosparnio, kuriam skirtas inkilas, 

rūšį (inkilų matmenis žr.: www.birdlife.lt, www.siksnosparniai.lt).Būtinai nurodykite kontaktinį telefono 

numerį, kuriuo galėtume susisiekti. 

6.  Pageidaujama, kad inkilai būtų pagaminti iš natūralių medžiagų.  

7. Šiais metais ypatingai laukiame inkiliukų šikšnosparniams, kadangi dažnai gaunama žmonių 

pranešimų apie netinkamose vietose apsigyvenusius šikšnosparnius. 

 

IV. DARBŲ VERTINIMAS 

 

8. Inkilus vertins komisija: Kurtuvėnų regioninio parko ornitologas-ekologas, Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus specialistas, Šiaulių  Jaunųjų gamtininkų 

centro biologijos skyriaus vadovas. 

9. Vertinant bus atsižvelgiama į gaminio matmenų atitikimą konkrečiai gyvūno  rūšiai, 

išradingumą bei natūralių medžiagų panaudojimą. 

10. Darbai bus vertinami penkiose amžiaus grupėse:  

• ikimokyklinio amžiaus vaikai; 

• 1 – 4 kl. moksleiviai;       

• 5 – 8 kl. moksleiviai,  

• 9 – 12 kl. moksleiviai; 

• suaugę žmonės.  

11. Kiekvienoje amžiaus grupėje bus skiriama viena prizinė vieta. Geriausieji bus apdovanoti 

prizais, padėkos raštais, mokytojams, kurie talkino mokiniams gaminant inkilus, bus išrašomos 

pažymos. 

_________________ 

http://www.siksnosparniai.lt)/

