
 

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2019 M. BALANDŽIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 3D-258 

„DĖL PAŽINTINĖS ŽUVININKYSTĖS PROGRAMOS „IŠAUGINTA EUROPOS 

SĄJUNGOJE“ DALYVIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMO KOMISIJOS 

SUDARYMO IR DALYVIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO ORGANIZAVIMO 

NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

 

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. 3D-620 

Vilnius 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 25 d. 

įsakymą Nr. 3D-258 „Dėl Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ 

dalyvių kūrybinių darbų vertinimo komisijos sudarymo ir dalyvių kūrybinių darbų konkurso 

organizavimo nuostatų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija: 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL PAŽINTINĖS ŽUVININKYSTĖS PROGRAMOS „IŠAUGINTA EUROPOS 

SĄJUNGOJE“ DALYVIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMO KOMISIJOS 

SUDARYMO IR DALYVIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO ORGANIZAVIMO 

NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 

 

Siekdamas tinkamai įgyvendinti Pažintinę žuvininkystės programą „Išauginta Europos 

Sąjungoje“, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu 

Nr. 3D-624 „Dėl Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ 

patvirtinimo“:  

1. S u d a r a u  Pažintinės žuvininkystės programos  „Išauginta Europos Sąjungoje“ 

dalyvių kūrybinių darbų vertinimo komisiją (toliau – Komisija): 

Daivaras Rybakovas – žemės ūkio ministro patarėjas, Komisijos pirmininkas; 

Justas Poviliūnas – Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus vedėjas, Komisijos 

pirmininko pavaduotojas; 

Alvydas Grigaliūnas – VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Mokymų 

organizavimo skyriaus vedėjas; 

Kristina Simonaitytė – žemės ūkio ministro patarėja;  
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Gytis Viršilas – VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Mokymų organizavimo 

skyriaus specialistas; 

Inga Zizienė – VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Mokymų organizavimo 

skyriaus vyr. specialistė; 

Joana Žemaitienė – Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus vyr. specialistė. 

2. T v i r t i n u Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ 

dalyvių kūrybinių darbų konkurso organizavimo nuostatus (pridedama).“ 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                       Kęstutis Navickas         

 



 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 

2019 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 

3D-258 (Lietuvos Respublikos žemės 

ūkio ministro 

2021 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 

3D- 620 redakcija) 

 

 

PAŽINTINĖS ŽUVININKYSTĖS PROGRAMOS „IŠAUGINTA EUROPOS 

SĄJUNGOJE“ DALYVIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO ORGANIZAVIMO 

NUOSTATAI  

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Pažintinė žuvininkystės programa „Išauginta Europos Sąjungoje“ (toliau – Programa) 

yra  patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-

624 „Dėl Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ patvirtinimo“. 

2. Programos dalyvių kūrybinių darbų konkurso organizavimo nuostatai (toliau – 

Nuostatai) reglamentuoja dalyvių kūrybinių darbų konkurso (toliau – konkursas) reikalavimus, 

organizavimo tvarką ir eigą. 

3. Konkursą organizuoja VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (toliau – Agentūra) 

kartu su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Ministerija). 

4. Konkurso tikslas – pademonstruoti bei įtvirtinti Programos dalyvių turimas ir 

Programos įgyvendinimo metu įgytas žinias apie akvakultūros sektorių, Lietuvos akvakultūros 

ūkiuose išaugintus žuvininkystės produktus, akvakultūros sektoriaus profesiją bei verslo ir 

karjeros galimybes. 

5. Konkurso uždavinys – kūrybiniu darbu atskleisti akvakultūros ypatumus, naudą ir 

svarbą. Dalyvių darbuose turi atsispindėti bent vienas iš Programos tikslų: žuvininkystės 

produktas, akvakultūros sektoriaus profesija, verslo ir karjeros galimybės. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO BENDRIEJI PRINCIPAI 

 

6. Konkursui galima teikti kūrybinius darbus pagal šias temas: 

6.1. mityba ir maisto ruošimas (pvz., mokyklos gurmaniško valgiaraščio ar sveikos 

mitybos valgiaraščio parengimas, atliktas tyrimas apie santykinę įvairių maisto medžiagų, 

esančių akvakultūros produktuose, naudą ir pan.);  
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6.2. komunikacija (pvz., žurnalistinės kampanijos, siekiant skatinti akvakultūros 

produktų vartojimą, interviu su akvakultūros ūkių darbuotojais, vietos žmonėmis ir pan.); 

6.3. mokslas ir technologijos (technologinės idėjos, kurias galima panaudoti siekiant 

žuvų auginimo procesus padaryti efektyvesnius, kaip, pvz., idėjos dėl žuvų šėrimo, žuvų 

auginimo sąlygų, ligų prevencijos ir pan.); 

6.4. menas (pvz., vaizduojamoji medžiaga, skirta akvakultūros produktams 

populiarinti, ir pan.). 

7. Konkurse gali dalyvauti tik Programos dalyviai (toliau – dalyviai) pagal amžiaus 

grupes: 

7.1. 1–4 klasių mokinių grupės;  

7.2. 5–8 klasių mokinių grupės. 

 

III SKYRIUS  

PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS IR VERTINIMAS 

 

8. Kvietimas teikti kūrybinius darbus skelbiamas Agentūros interneto svetainėse 

(www.zum.lt. ir www.litfood.lt). Taip pat Agentūra apie organizuojamą konkursą informuoja 

Programos dalyvius elektroniniu paštu. 

9. Konkurso dalyviai užpildo paraišką (1 priedas), parengia kūrybinį darbą pagal 

Nuostatų 6 punkte pasirinktą temą ir pateikia sutikimą dėl asmens duomenų apsaugos 

(2 priedas). 

10. Užpildyta paraiška ir parengtas kūrybinis darbas siunčiamas el. paštu 

zuvininkyste@litfood.lt. arba pristatomas adresu: VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra, 

I. Kanto g. 23,  44296 Kaunas. 

11. Kiekviena Programos dalyvių grupė dalyvauja konkurse ir pateikia bent vieną 

kūrybinį darbą pagal Nuostatų 6 punkte pateiktas temas. Kiekviena Programos dalyvių grupė, 

dalyvaujanti konkurse, gali rengti kūrybinius darbus pagal vieną, kelias arba visas Nuostatų 6 

punkte išvardytas temas ir juos pristatyti  konkurse. Kūrybinių darbų, pateiktų  konkursui, 

skaičius nėra ribojamas, bet kiekvienas darbas atskirai gali būti pateiktas tik pagal vieną temą.  

12. Gautos paraiškos registruojamos, pasibaigus paraiškų priėmimo terminui – 

pradedamos vertinti. Vertinamos dviem etapais. 

13. Pirmuoju etapu paraiškas ir vizualinę medžiagą vertina Agentūros direktoriaus 

įsakymu paskirti vertintojai. Vieną paraišką vertina 2 vertintojai, vadovaudamiesi Nuostatų 15 

punkte nurodytais vertinimo kriterijais. Vertintojai įvertina paraiškas ir užpildo vertinimo 

lentelę (3 priedas). Kiekvienam kriterijui įvertinti skiriama nuo 0 iki 3 balų. Didžiausias galimas 

paraiškos balų skaičius – 12 balų. Įvertinus paraišką abiem vertintojams, išvedamas bendras 



3 

 

balų vidurkis. Paraiškoms surinkus vienodą balų skaičių, pirmumo teisę įgauna anksčiau 

pateikta paraiška. Įvertinusi paraiškas, Agentūra parengia vertinimo suvestinę (toliau – 

suvestinė) ir ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki projektų atrankos komisijos, tvirtinamos 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu (toliau – komisija), posėdžio išsiunčia 

asmeniškai kiekvienam komisijos nariui el. paštu. 

14. Komisijos posėdyje vykdomas antrasis paraiškų vertinimo etapas. Remiantis 

suvestinės duomenimis, atrenkami kiekvienos grupės (pagal amžių ir temas) nugalėtojai (4 

priedas). Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų 

dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia komisijos pirmininko balsas.  

 

 

IV SKYRIUS 

KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

15. Paraiškose pateikta informacija apie kūrybinį darbą ir pridėta vizualinė medžiaga 

vertinama pagal šiuos kriterijus: 

15.1. kūrybiškumas (1 balas skiriamas, jeigu kūrybiniame darbe panaudota Programai 

įgyvendinti skirta mokomoji medžiaga ir vaizdinės priemonės; 2 balai – jeigu pasitelkta 

papildomos mokomosios medžiagos ir vaizdinių priemonių; 3 balai – jeigu pasitelkta pačių 

sukurtų ir (arba) pagamintų vaizdinių priemonių);  

15.2. programos tikslo ir uždavinių perteikimas (1 balas skiriamas, jeigu kūrybiniame 

darbe atsispindi 1 iš Programos tikslų; 2 balai –  jeigu kūrybiniame darbe atsispindi 2 Programos 

tikslai;  3 balai – jeigu kūrybiniame darbe atsispindi 3 Programos tikslai); 

15.3. dalyvių masiškumas (1 balas skiriamas, jeigu  kūrybiniame darbe dalyvavo iki 15 

dalyvių; 2 balai – 16–20 dalyvių; 3 balai – 21–25 dalyviai); 

15.4. kūrybinio darbo originalumas (skiriama nuo 1 iki 3 balų). 

16. Paraiškos atmetamos, jei: 

16.1. pateiktos pasibaigus kvietime teikti paraiškas nurodytam terminui; 

16.2. neatitinka nei vieno 15.1–15.4 papunkčiuose nurodyto kriterijaus, t. y. kūrybiniam 

darbui skirta 0 balų. 

17. Komisija iš kiekvienos dalyvių amžiaus grupės pagal kiekvieną Nuostatų 6 punkte 

pateiktą temą atrenka po 3 geriausius kūrybinius darbus ir skiria jiems 1–3 vietas. Trūkstant 

paraiškų pagal kurią nors grupę, komisija turi teisę atrinkti mažesnį nugalėtojų skaičių. Taip pat 

dalyviams gali būti skiriamos specialiosios nominacijos. Komisijos sprendimas fiksuojamas 

posėdžio protokole. Apdovanojimus organizuoja Agentūra. 
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V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Ministerija ir Agentūra turi teisę informaciją apie konkursą, dalyvius ir jų kūrybinius 

darbus bei nugalėtojus skelbti interneto svetainėse www.zum.lt ir www.litfood.lt, socialiniuose 

tinkluose ir kitaip viešinti įvairiose žiniasklaidos priemonėse bei leidiniuose, neišmokėdamos 

kūrybinių darbų autoriams honoraro.  

19. Konkurso dalyviai, pateikdami kūrybinius darbus konkursui, sutinka, kad jų 

asmeniniai duomenys būtų naudojami tiek, kiek tai būtina Nuostatų reikalavimams vykdyti. 

20. Išsamesnę informaciją apie konkursą ir jo rezultatus teikia Ministerija, tel. (8 5) 239 

8404, ir Agentūra, tel. 8 640 69 001, el. p. zuvininkyste@litfood.lt. 

___________________________________________ 
 

  



 

 

Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta 

Europos Sąjungoje“ dalyvių kūrybinių darbų 

konkurso organizavimo nuostatų 

1 priedas 

 

(Paraiškos dalyvauti Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos 

Sąjungoje“ dalyvių kūrybinių darbų konkurse forma) 

 

PARAIŠKA DALYVAUTI PAŽINTINĖS ŽUVININKYSTĖS PROGRAMOS 

„IŠAUGINTA EUROPOS SĄJUNGOJE“ DALYVIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ 

KONKURSE 

 

 

________________ 

(data) 

 

Informacija apie dalyvį (-ius) 

 

Mokinių grupė (1–4 klasių ar 5–8 

klasių), pristatanti kūrybinį darbą  

 

 

Dalyvių, pristatančių kūrybinį 

darbą, skaičius (nurodant vardą (-

us) ir pavardę (-es) 

 

 

Informacija apie ugdymo įstaigą 

Įstaigos pavadinimas  

Auklėtojo / mokytojo, atsakingo 

už Pažintinės žuvininkystės 

programos „Išauginta Europos 

Sąjungoje“ įgyvendinimą 

mokymo įstaigoje, vardas  ir 

pavardė 

 

 

Kontaktiniai duomenys:  

tel. Nr., el. paštas 

 

 

Informacija apie kūrybinį darbą 

Kūrybinio darbo tema (pagal 

Nuostatų 6 punktą)  
 

Trumpas kūrybinio darbo 

aprašymas (ne daugiau nei pusė 

puslapio)  

 

 

Informacijos apie kūrybinį darbą 

sklaida, jei tokia buvo (nuorodos 

į straipsnius interneto svetainėse, 

socialinių tinklų paskyrose ar kt.) 

1.  

2. 

3. 

... 

Pridedama kūrybinio darbo 

medžiaga (pvz., filmas, 

fotografijos, piešiniai, garso 
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įrašas, valgiaraštis ar kt.),  

nurodomas kiekis  

 

 

 

 

 

                                           ____________                             ___________________________                        

(parašas)                                     (mokytojo vardas ir  pavardė) 

 



 

 

Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta 

Europos Sąjungoje“ dalyvių kūrybinių darbų 

konkurso organizavimo nuostatų 

2 priedas 

 

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO  

PAŽINTINĖS ŽUVININKYSTĖS PROGRAMOS „IŠAUGINTA EUROPOS 

SĄJUNGOJE“ DALYVIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSE 

 

 

____________________ 

(pildymo data) 

____________________ 

(pildymo vieta) 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

(tėvo / globėjo  /rūpintojo vardas ir pavardė) 

 

1. Sutinku (toliau tekste – Sutikimas), kad: 

1.1. viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (toliau – Agentūra) ir Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Ministerija) gautų ir tvarkytų šiuos mano vaiko 

___________________________________________________________________________ 

(vaiko vardas ir pavardė) 

asmens duomenis: 

1.1.1. vardą ir pavardę; 

1.1.2. mokymosi įstaigą, klasę / grupę; 

1.1.3. telefono numerį; 

1.1.4. elektroninio pašto adresą; 

1.1.5. konkursui pateiktą kūrybinį darbą; 

1.1.6. nuotraukas ar vaizdo medžiagą su vaiko atvaizdu, programos viešinimo tikslais; 

1.2. asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvertinti Pažintinės žuvininkystės 

programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ dalyvių kūrybinių darbų konkursui (toliau – 

Konkursas) pateiktus kūrybinius darbus bei esant prašymui informuoti apie vertinimo eigą;  

1.3. kontaktiniai duomenys prireikus būtų perduoti trečiosioms šalims naudoti tyrimo ir 

(arba) apklausos tikslais.  

2. Esu informuotas (-a) ir suprantu, kad:  

2.1. turiu teisę susipažinti su vaiko pateiktais asmens duomenimis ir žinoti, kaip jie 

tvarkomi; 

2.2. žinoti (būti informuotas) apie vaiko asmens duomenų tvarkymą; 

2.3. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius vaiko asmens duomenis; 

2.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi vaiko asmens duomenys; 

2.5. reikalauti, kad Agentūra ir Ministerija sunaikintų pateiktus vaiko duomenis arba 

sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus. 

3. Esu informuotas (-a) ir suprantu, kad turiu teisę bet kada atšaukti savo Sutikimą dėl 

vaiko asmens duomenų tvarkymo šio Sutikimo 1.2–1.3 papunkčiuose nurodytais tikslais, 
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pateikęs (-usi) tokį savo prašymą Agentūrai el. p. info@litfood.lt, temos laukelyje įrašant 

„Atsisakyti“ ir laiške nurodant savo vardą, pavardę ir kokiu adresu, tel. Nr., el. paštu nenoriu 

gauti informacijos iš atitinkamos pirmiau  nurodytos įstaigos.  

4. Esu informuotas (-a) ir suprantu, kad mano vaiko duomenys šio Sutikimo 1.2–1.3 

papunkčiuose nurodytais tikslais bus tvarkomi ne ilgiau kaip 1 (vienus) metus nuo šio Sutikimo 

pasirašymo momento, išskyrus atvejus, jei aš pareikšiu nesutikimą dėl vaiko asmens duomenų 

tvarkymo minėtais tikslais ir (ar) duotą sutikimą atšauksiu. 

5. Esu informuotas (-a), suprantu ir sutinku, kad konkurso laimėjimo atveju apie laimėjimą 

bus viešinama visuomenės informavimo tikslais.  

 

 

 

Vaiko atstovas tėvas / globėjas  /rūpintojas, duodantis Sutikimą tvarkyti asmens duomenis. 

 

____________________                             ____________________ 

(parašas)                                   (vardas ir pavardė) 

 

  



 

 

Pažintinės žuvininkystės programos 

„Išauginta Europos Sąjungoje“  

dalyvių kūrybinių darbų konkurso  

organizavimo nuostatų 

3 priedas 

 

PAŽINTINĖS ŽUVININKYSTĖS PROGRAMOS „IŠAUGINTA EUROPOS SĄJUNGOJE“ DALYVIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO  

KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMO LENTELĖ 

 

 

Įstaigos pavadinimas  

Paraiškos numeris  

Amžiaus grupė  

Eil. 

Nr. 
Kūrybinio darbo vertinimo kriterijai 

Įvertinimas balais Vertintojų pastabos 

1 vertintojas  2 vertintojas  1 vertintojas  2 vertintojas  

1. 

Kūrybiškumas 

(1 balas skiriamas, jeigu kūrybiniame darbe panaudota 

Programai įgyvendinti skirta mokomoji medžiaga ir 

vaizdinės priemonės; 

2 balai – jeigu pasitelkta papildomos mokomosios 

medžiagos ir vaizdinių priemonių;  

3 balai – jeigu pasitelkta pačių sukurtų ir (arba) 

pagamintų vaizdinių priemonių) 

 

  

 

2. 

Programos tikslų ir uždavinių  perteikimas 

(1 balas skiriamas, jeigu kūrybiniame darbe atsispindi 1 

iš Programos tikslų;  

2 balai –  jeigu kūrybiniame darbe atsispindi 2 

Programos tikslai;   

3 balai – jeigu kūrybiniame darbe atsispindi 3 

Programos tikslai) 
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3. 

Dalyvių masiškumas 

(1 balas skiriamas, jeigu  kūrybiniame darbe dalyvavo 

iki 15 dalyvių;  

2 balai – 16–20 dalyvių;  

3 balai – 21–25 dalyviai) 

 

  

 

4. 

Originalumas  

 

(skiriama nuo 1 iki 3 balų)  

 

  

 

Iš viso balų     
 

 

 

Vertintojų skirtų balų sumos vidurkis: __________________________________________ 

 

1 vertintojas   _________________________________________________________ 

 (vardas, pavardė, parašas) 

  

2 vertintojas _________________________________________________________ 

 (vardas, pavardė, parašas)   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Pažintinės žuvininkystės programos 

„Išauginta Europos Sąjungoje“  

dalyvių kūrybinių darbų konkurso  

organizavimo nuostatų 

4 priedas 

 

PAŽINTINĖS ŽUVININKYSTĖS PROGRAMOS „IŠAUGINTA EUROPOS SĄJUNGOJE“ DALYVIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO  

KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMO BALAIS SUVESTINĖ  

 

Tema 

Įstaigos 

pavadinimas 

Paraiškos 

numeris 

 

Amžiaus 

grupė 

 

Trumpas projekto 

aprašymas 
Vertintojų skirtų 

balų sumos 

vidurkis 

Kūrybini

ų darbų 

atrankos 

komisijos 

skiriama 

vieta 

Mityba ir maisto ruošimas ...      

 ...      

Komunikacija ...      

 ...      

Mokslas ir technologijos ...      

 ...      

Menas ...      

 ...      

Mityba ir maisto ruošimas ...      

 ...      

Komunikacija ...      

 ...      

Mokslas ir technologijos ...      

 ...      

Menas ...      

 ...      
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Kūrybinių darbų atrankos komisijos pirmininkas  _________________________________________________________ 

 (vardas, pavardė, parašas) 
*Lentelė pildoma Excel formatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


