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            Vilkaviškio rajono savivaldybės  

            visuomenės sveikatos biuro  
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            įsakymu Nr. V- 9       

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2021 

METŲ VELYKINIO MARGUČIO KONKURSO „GYVYBĖ – DIDŽIAUSIA VERTYBĖ“  

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų Velykinio 

margučio konkurso „Gyvybė – didžiausia vertybė“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja 

konkurso organizavimo ir vykdymo tvarką. Velykinio margučio kūrimas, puošimas yra puikus laiko 

praleidimo su šeima, bendradarbiais, kolegomis būdas ir galimybė pajusti Velykinio margučio 

sukuriamą nuotaiką ir šilumą. Velykinio margučio konkurso organizavimo tikslas – Katedros 

šventoriuje įkurti margučių parką, paminėti Pasaulinę gyvybės dieną ir šia proga perduoti miesto 

gyventojams ir svečiams savo geriausius linkėjimus, sveikinimus bei sukurti bendruomenei šventišką 

nuotaiką. Šis konkursas – tai puiki proga suburti Vilkaviškio miesto įstaigas, įmones, organizacijas, 

šeimas bei sukurti, papuošti Velykinį margutį ir taip paminėti Pasaulinę gyvybės dieną.  

 

II SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

2. Konkurso organizatoriai: Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 

Vilkaviškio šeimos dekanato centras. 

3. Konkurse gali dalyvauti Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys fiziniai 

asmenys, veiklą vykdantys juridiniai asmenys, neformalios jaunimo grupės, NVO, seniūnaitijos 

(toliau – teikėjai).  

4. Konkursinių margučių parko atidarymas vyks 2021 m. balandžio 11 d. Katedros 

šventoriuje.  

5. 2021 m. balandžio 8 d. nuo 12 val. iki 14 val. margučiai turi būti atnešti ir įtvirtinti 

Katedros šventoriuje. Dėl besikeičiančios epidemiologinės situacijos Lietuvoje, tikslus margučių 

pristatymo laikas su kiekviena įmone/įstaiga bus derinamas iš anksto. 

6. Velykiniai margučiai nuimami (paimami teikėjų) 2021 m. gegužės 06 d. 

 

III SKYRIUS 

REIKALAVIMAI DARBAMS 

 

7. Velykinio margučio aukštis nuo 50 centimetrų. 

8.  Prie Velykinio margučio turi būti pritvirtinta 4A formato lentelė su teikėjo pavadinimu. 

9. Velykiniai margučiai gali būti kuriami ir puošiami iš įvairių medžiagų, atsparių drėgmei, 

tinkančių lauko sąlygoms. Naudojami elementai turi atskleisti teikėjo veiklą. 

10. Papuošalai turi būti pritaikyti lauko sąlygoms ir nekelti pavojaus žmonių gyvybei.  

 

IV SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 

 



 

11. Velykinio margučio konkurso „Gyvybė – didžiausia vertybė“ dalyviai bus apdovanojami 

paskatinimo dovanomis. Dėl besikeičiančios epidemiologinės situacijos Lietuvoje, tikslus 

margučių apdovanojimų laikas ir vieta su kiekviena įmone/įstaiga bus derinamas iš anksto. 

12. Gražiausią velykinį margutį renka Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojai teikdami savo 

siūlymą Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui el. paštu 

info@vilkaviskiovsb.lt arba Biuro Facebook paskyroje (spaudžiant „patinka“ prie gražiausios 

velykinio margučio nuotraukos). 

13. Apie konkurso dalyvių apdovanojimą visi dalyviai informuojami asmeniškai. 

 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Teikėjai registruojasi iki 2021 m. balandžio 02 dienos nuo 8 val. iki 15.00 val. 

elektroniniu paštu info@vilkaviskiovsb.lt. Informacija teikiama tel. 8 342 31 058. 

 

 

__________________ 
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