
PANDĖLIO MIESTO BENDRUOMENĖS KALĖDINIŲ EGLUČIŲ KŪRIMO IR PUOŠIMO 

KONKURSO „KALĖDINIŲ EGLUČIŲ ALĖJA” NUOSTATAI 

I.  SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Pandėlio miesto bendruomenės kalėdinių eglučių kūrimo ir puošimo konkurso (toliau – konkursas) 

nuostatai reglamentuoja šio konkurso tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo,  organizavimo ir 

vertinimo tvarką.   

2. Konkursą organizuoja Pandėlio miesto bendruomenė. Partneriai Pandėlio miesto seniūnija, Pandėlio 

UDC. 

3. Konkurso nuostatai skelbiami Pandėlio miesto bendruomenės Facebook paskyroje, interneto 

svetainėje www.pandelys.eu   

II. SKYRIUS  

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

4. Ugdyti kūrybiškumą ir norą estetiškai, originaliai, įdomiai pagaminti ir šventiškai papuošti Kalėdų 

eglutę savo miesteliui. 

5. Skatinti įmones, įstaigas, organizacijas ar pavienius asmenis puoselėti šventės kūrimo, aplinkos 

puošimo  ir miesto gražinimo tradicijas. 

6. Įvertinti ir išrinkti gražiausiai, išradingiausiai pagamintą ir šventiškai papuoštą kalėdinę eglę.  

7. Kuo daugiau žmonių sudominti prasminga, pozityvia veikla, skatinti aktyviai dalyvauti socialiniame 

bendruomenės gyvenime. 

III. SKYRIUS 

DALYVIAI 

8. Konkurse gali dalyvauti Pandėlio seniūnijos  ir aplinkinės bendruomenės, savivaldybės ir švietimo 

įstaigos, verslo įmonės, nevyriausybinės organizacijos, šeimos ir pavieniai asmenys. 

 

IV. SKYRIUS 

 

PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

9. Konkursas organizuojamas nuo gruodžio 5 d. iki 27 d. 

9.1. Konkurso dalyvių registracija vyksta nuo lapkričio 15 d. iki gruodžio 1 d. tel. +370(611)14976, 

+370(612)02786. 

9.2. Konkurso dalyviai patys pasirūpina pagamintos eglutės pastatymu į jiems paskirtą laukelį, kuris bus 

paruoštas Pandėlio miesto skvere (prie bažnyčios). Eglutė į paskirtą laukelį turi būti pastatyta iki 

gruodžio 4 dienos (imtinai). 

9.3. Gruodžio 5 d. 17 val. vyks konkurso „Kalėdinių eglučių alėja“ atidarymas - eglučių įžiebimo 

ceremonija. 

9.4. Visos konkursinių eglučių nuotraukos viešinamos Pandėlio miesto bendruomenės Facebook 

paskyroje,  interneto svetainėje www.pandelys.eu . Balsavimas už gražiausią eglutę vyks 

bendruomenės Facebook paskyroje nuo gruodžio 6 d. iki 27 d. (imtinai). 

9.5. Gruodžio 31 d. bus paskelbti ir apdovanoti trys konkurso dalyviai, kurių pagamintų kalėdinių eglučių 

nuotraukos surinks daugiausiai patiktukų („like“).   

http://www.pandelys.eu/
http://www.pandelys.eu/


10. Informacija apie Konkursą skelbiama Pandėlio miesto bendruomenės Facebook paskyroje, interneto 

svetainėje www.pandelys.eu,   žiniasklaidoje.  

11. Konkurse dalyvauja visi norintys,  užsiregistravę registracijos metu konkurso skelbime nurodytu 

telefonu.              

12. Konkursą vykdo ir laimėtojus apdovanoja Pandėlio miesto bendruomenė. 

13. Po sausio 6 dienos konkurso dalyviai pasiima (demontuoja) savo konkursinius darbus. 

V. SKYRIUS 

 

REIKALAVIMAI KONKURSINIAM DARBUI 

 

14. Konkursinė eglutė turi atitikti tokius reikalavimus: 

14.1. aukštis nuo 1 m iki 3 m; 

14.2. atspindėti įstaigos, įmonės ar pavienių asmenų veiklą ir pomėgius; 

14.3. apšvietimas, objekto puošyba turi skleisti Šv. Kalėdų nuotaiką. 

15. Prie kiekvienos eglutės turi būti dalyvio kortelė su informacija: 

AUTORIŲ VARDAI, PAVARDĖS 

    ĮSTAIGOS PAVADINIMAS 

 

16. Pateikdami pagamintas eglutes, darbų autoriai tampa konkurso dalyviais bei sutinka, kad: 

 Konkursui pateikti kūrybiniai darbai gali būti neatlygintinai naudojami konkurso sklaidos tikslams; 

 Konkurso darbų nuotraukos patalpinamos organizuojančios įstaigos interneto svetainėje, socialiniuose 

tinkluose. 

VI. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17. Visa informacija, susijusi su konkursu, bus skelbiama Pandėlio miesto bendruomenės Facebook 

paskyroje ir interneto svetainėje www.pandelys.eu. 

18. Trys konkurso dalyviai, kurių sukurtos kalėdinės eglutės surinks daugiausia patiktukų, bus apdovanoti 

Pandėlio miesto bendruomenės ir rėmėjų įsteigtais piniginiais prizais: 1 vieta – 150 Eur; 2 vieta – 100 

Eur; 3 vieta – 50 Eur. 

19. Konkurso organizatorius pasilieka teisę konkurso metu keisti ir papildyti nuostatus, apie tai 

informuodamas Pandėlio miesto bendruomenės Facebook paskyroje ir interneto svetainėje 

www.pandelys.eu. 
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