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RESPUBLIKINIO LIETUVOS SUAUGUSIŲJŲ FORMALIOJO UGDYMO ĮSTAIGŲ  

MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ - KOLIAŽŲ  KONKURSO - PARODOS „MANO  

NEPRIKLAUSOMA  LIETUVA", 

SKIRTO ATKURTOS LIETUVOS ŠIMTMEČIUI PAMINĖTI  

 

NUOSTATAI 

 

 

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiandien kiekvienas lietuvis, gyvenantis nepriklausomoje Lietuvoje, kuri tampa 

europietiška valstybe, negali likti abejingas savo tautinėms idėjoms, dvasinėms ir etninėms 

vertybėms ir yra pasiryžęs mokyti tautą, ją įkvėpti meile tėvynei bei rūpintis Lietuvos ateitimi. Tad 

kokią Lietuvą mes branginame, saugome ir norime perduoti ateinančioms kartoms? Pastebėkime ir 

atraskime šiandienos nepriklausomą Lietuvą. 

2. Respublikinio Lietuvos suaugusiųjų formaliojo ugdymo įstaigų (centrų, gimnazijų ir 

pan.) mokinių kūrybinių darbų - koliažų konkurso - parodos ,,Mano nepriklausoma Lietuva“ 

nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato tikslus, uždavinius, reglamentuoja reikalavimus konkurso 

dalyviams, konkurso organizavimo tvarką, laukiamus rezultatus, darbų vertinimo ir nugalėtojų 

paskelbimo tvarką bei sklaidą.  

3. Konkurso organizatorius - Tauragės suaugusiųjų mokymo centras.  

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI, LAUKIAMI REZULTATAI 

 

4. Tikslas – skatinti mokinius puoselėti savo krašto savitumą, domėtis Lietuvos 

istorija,  susimąstyti apie tėvynės kelią į nepriklausomybę, to meto žmonių ryžtą, dvasines ir etnines 

vertybes, kurios aktualios ir šiandien, kai  Lietuvos pilietis yra ir Europos sąjungos pilietis. 

5. Uždaviniai: 

5.1. ugdyti ir puoselėti mokinių meninį ir netradicinį raiškos būdą, kūrybiškumą, 

saviraišką, stiprinant estetinį suvokimą, meninę ir pažinimo kompetencijas; 

5.2. populiarinti mokinių informacinių technologijų, dailės bei technologijų raiškos 

priemonių naudojimą sukuriant koliažą. 

 

 

III. KONKURSO  DALYVIAI 

  

6. Konkurse gali dalyvauti suaugusiųjų formaliojo ugdymo įstaigų  (centrų, gimnazijų 

ir pan.) mokiniai. 

7. Konkursas organizuojamas dviejose amžiaus grupėse: 

7.1.  1 grupė: 5-10 (II gimnazijos) klasių mokiniai; 

 7.2.  2 grupė: 11-12 (III-IV) klasių mokiniai. 

                      8. Dalyviai registruojasi iki 2018 metų vasario mėnesio 9 d.  el. paštu 

smctaurage@gmail.com       
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IV. KONKURSO – PARODOS ORGANIZAVIMAS 

 

9. Mokiniai kūrybinius darbus - koliažus konkursui - parodai „Mano nepriklausoma 

Lietuva“  kuria savarankiškai ar konsultuojami mokytojų. 

10. Registruotis būtina iki 2018 m. vasario 9 d. Užpildytą dalyvio anketą (1 priedas) 

siųsti el. paštu smctaurage@gmail.com     

11. Kūrybiniai darbai - koliažai pristatomi į Tauragės Suaugusiųjų mokymo centrą 

adresu: Laisvės g. 19, LT-72261 Tauragė. Papildoma informacija teikiama telefonu (8 446)56006 ar 

el. paštu smctaurage@gmail.com     

12.  Kūrybiniai darbai - koliažai pristatomi iki 2018 m. kovo 2 d. 

13. Konkurso parodos atidarymas vyks 2018 m. kovo 8 d. 18 val. Tauragės 

suaugusiųjų mokymo centre. 

14. Paroda veiks nuo 2018 m. kovo 8 d. iki 2018 m. balandžio 16 d. Tauragės 

suaugusiųjų mokymo centre adresu: Laisvės g. 19, LT-72261 Tauragė. 

15. Kūrybiniai darbai - koliažai atsiimami  nuo 2018 m. balandžio 16 d. 16:00 val.  iki  

2018 m. gegužės 16 d. 16.00 val.  Tauragės Suaugusiųjų mokymo centre adresu:  Laisvės g. 19, LT-

72261 Tauragė.  

16. Kūrybiniai darbai - koliažai atgal nebus siunčiami, iki 2018 m. gegužės 16 d. juos 

reikės atsiimti asmeniškai. Neatsiimti kūrybiniai darbai - koliažai negrąžinami. Nuo 2018 m. 

gegužės 16 d. kūrybiniai darbai - koliažai nebus saugomi. 

 

 

VI. REIKALAVIMAI KŪRYBINIAMS DARBAMS - KOLIAŽAMS 

 

17.  Konkursui mokinys ar mokinių grupė gali pateikti tik 1 kūrybinį darbą - koliažą. 

18.  Kūrybinių darbų - koliažų formatas A4 lapas. 

19. Kūrybiniai darbai - koliažai estetiški, nesulamdyti, neperlenkti per pusę turi būti 

siunčiami įdėti į įmautę ar maišelį, kad nebūtų sugadinti drėgmės. Kūrybiniai darbai - koliažai gali 

būti atlikti naudojant informacinių technologijų, dailės ir technologijų raiškos priemones. 

20. Kūrybinių darbų - koliažų eksponavimui turi būti: pritvirtinta etiketė, kurioje būtų 

nurodytas ugdymo įstaigos pavadinimas, mokinio vardas ir pavardė, klasė, amžiaus grupė, kuriai 

priklauso mokinys (ar mokinių grupė, jei tai kolektyvinis darbas), kūrybinio darbo - koliažo   

pavadinimas bei pedagogo vardas ir pavardė (žiūrėti 2 priedą). 

 

VI. VYKDYMO TVARKA 

 

21. Vertinimo komisiją sudaro: 

                     21.1. komisijos pirmininkė – Ona  Sturonienė, Tauragės suaugusiųjų mokymo centro 

direktorė; 

21.2. nariai:  

Neringa Orentienė, direktoriaus pavaduotoja, Danguolė Juozaitienė, technologijų 

mokytoja metodininkė, Vidas Galbogis, technologijų mokytojas metodininkas,  Gitana 

Ciganienė, dailės mokytoja metodininkė, Gitana Budginienė, braižybos ir dailės 

mokytoja metodininkė, Loreta Austrevičienė, informacinių technologijų mokytoja 

metodininkė, Audronė Sermontienė, istorijos vyr. mokytoja. 
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22. Komisija vertins kūrybinius darbus - koliažus vadovaudamasi vertinimo kriterijais: 

22.1. idėjos originalumas; 

22.2. kompozicija; 

22.3. meninė raiška; 

22.4. kūrybinio darbo - koliažo atitikimas tematikai; 

22.5. estetinis vaizdas. 

23. Nugalėtojų bei visų dalyvių sąrašai bus skelbiami nuo 2018 m. kovo 8 d. Tauragės 

suaugusiųjų mokymo centro interneto svetainėje https://www.smc.taurage.lm.lt 

24. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti Tauragės suaugusiųjų mokymo centro 

padėkos raštais. 

 

 

VII. BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS 

 

25. Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų, 

atsiųstus kūrybinius darbus - koliažus naudoti nurodant jų autorių, nekomerciniais tikslais – 

konkurso - parodos viešinimui ir mokinių kūrybinių darbų populiarinimui, eksponavimui parodoje 

bei publikavimui internetinėje erdvėje. 

26. Atsiųsdamas (ar atsiųsdami) kūrybinį darbą - koliažą ir dalyvio (ar dalyvių) anketą, 

autorius (ar autoriai) patvirtina, kad yra konkursui - parodai pateikto kūrybinio darbo - koliažo 

autorius (ar autoriai). Už autorinių teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako kūrybinį 

darbą - koliažą atsiuntęs konkurso - parodos dalyvis. 

27. Dalyvavimas šiame konkurse - parodoje reiškia autoriaus sutikimą su visomis 

nuostatų sąlygomis. 

 

Nuostatus parengė: Tauragės suaugusiųjų mokymo centro technologijų mokytoja 

metodininkė Danguolė Juozaitienė. 

Papildoma informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu 

Neringa Orentienė, telef. 8 446 56006, neringaorentiene@yahoo.com 

Danguolė Juozaitienė, juozdanguole@gmail.com 

 

SUDERINTA 

Tauragės suaugusiųjų mokymo centro 

Metodinės tarybos 2018 m. sausio 3 d.  

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 1) 
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1 priedas 

 

RESPUBLIKINIO LIETUVOS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRŲ MOKINIŲ 

KŪRYBINIŲ DARBŲ - KOLIAŽŲ   KONKURSO - PARODOS „MANO  

NEPRIKLAUSOMA  LIETUVA", 

SKIRTO ATKURTOS LIETUVOS ŠIMTMEČIUI PAMINĖTI,  

DALYVIO ANKETA 

 

Kūrybinio darbo pavadinimas ______________________________ 

 

Dalyvio vardas, pavardė 

 

 

Klasė (nurodyti, jei tai gimnazijos klasė) 

 

 

Tikslus ugdymo įstaigos pavadinimas 

 

 

Ugdymo įstaigos adresas 

 

 

Ugdymo įstaigos telefono nr., el. p. adresas 

 

 

Konsultavusio mokytojo (-jų) vardas, pavardė 

 

 

Konsultavusio mokytojo (-jų) telefono nr., el. p. 

adresas 

 

   

Informacija apie kūrybinių darbų - koliažų  

atsiėmimą pasibaigus konkursui - parodai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ-KOLIAŽŲ   KONKURSAS-PARODA 

„MANO  NEPRIKLAUSOMA  LIETUVA" 

                                                                                                                                                                              

2 priedas 

Kūrybinių darbų - koliažų  etiketė (grupė 1, 2) 

 

 MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ-KOLIAŽŲ  KONKURSAS-

PARODA 

„MANO  NEPRIKLAUSOMA  LIETUVA",  

SKIRTA ATKURTOS LIETUVOS ŠIMTMEČIUI PAMINĖTI 

 

 

Grupė ............ 

 

Autoriaus vardas, pavardė ......................................................... 

 

Kūrybinio darbo pavadinimas .................................................... 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas .................................................... 

 

Pedagogo vardas, pavardė ......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


