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                        įsakymu Nr. 100

EKSLIBRISŲ PARODOS - KONKURSO „LIETUVAI 100“, 
SKIRTO LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI

NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

        Artėjant Lietuvos valstybės šimtmečio jubiliejui, Tauragės rajono savivaldybės Pagalbos
mokytojui ir mokiniui centras kartu su dailės ir technologijų mokytojų komanda kviečia rajono
dailės  ir  technologijų  mokytojus  kartu su mokiniais  įprasminti  šį  svarbų mūsų tautai  jubiliejų
kuriant ekslibrisus.

1.1 Tauragės  rajono savivaldybės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro skelbiamo ekslibrisų
parodos - konkurso „Lietuvai 100“ (toliau - konkurso), nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą,
dalyvius, organizavimo ir dalyvavimo, ekslibrisų pateikimo, vertinimo ir apdovanojimų tvarką.

1.2.  Konkursą  organizuoja  Tauragės  rajono  savivaldybės Pagalbos  mokytojui  ir  mokiniui
centras (Aerodromo g.  6,  LT-72186,  Tauragė,  tel.  8  (446)  62018,  8  (446)  552 44,  el.  paštas:
pedagogas@taurage.lt).  Konkurso  koordinatorė  Vilma  Vaičekauskienė, Tauragės rajono
savivaldybės Pagalbos  mokytojui  ir  mokiniui  centro  metodininkė,  tel. 8  (446)  62018,  8 (685)
82765  el.  paštas:  vilmovai@gmail.com).  Konkurso  organizacinė  grupė  –  Vida  Karbauskienė,
„Aušros“ progimnazijos dailės mokytoja ekspertė ir technolodijų mokytoja (tel. 8 (656) 98729, el.
paštas:  vkarbauskiene@gmail.com),  Audra  Paulauskienė,  „Šaltinio“  progimnazijos  technologijų
mokytoja  ekspertė  (tel.  8  (618)  40292,  el.  paštas:  paudra68@gmail.com),  Neringa  Stašaitienė,
Žalgirių  gimnazijos  dailės  mokytoja  metodininkė  (tel.  8  (652)  53575  el.  paštas:
neringa.stasaitiene@gmail.com).

1.3. Konkurso darbų parodos atidarymas ir laureatų apdovanojimai vyks 2018 m. kovo 9 d.
15.00 val. Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos skaitykloje (Respublikos g. 3, Tauragė
LT-72252). Organizatoriai pasilieka teisę keisti parodos atidarymo ir laureatų apdovanojimų datą.

1.4. Konkurso organizatorių partneriai - Tauragės B. Baltrušaitytės viešoji biblioteka.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

2.1. Vieningai, prasmingai ir džiugiai paminėti  Lietuvos šimtmečio jubiliejų,  gilinantis į
vieną iš grafikos rūšių - knygos ženklo – ekslibriso atlikimo technikas ir raiškos priemones.

2.2. Ugdyti pilietiškumą, skatinat mokinių supratimą apie savo tautos istoriją ir kultūrinį
unikalumą. 

2.3.  Sudaryti  sąlygas  atsiskleisti  mokinių  saviraiškai,  kūrybiniams,  meniniams,
technologiniams  gebėjimams,  skatinti  kūrybinį  potencialą,  originalumą,  pasidalinti  gerąja
patirtimi. 
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III. DALYVIAI

3.1.  Konkurse kviečiami  dalyvauti  Tauragės  r.  bendrojo lavinimo ir  neformaliojo  vaikų
švietimo mokyklų mokiniai. 

3.2. Konkursas organizuojamas dviejuose amžiaus grupėse: 
I grupė  - 5-8 klasių mokiniai;
II grupė  - 9-12 (I-IV) klasių mokiniai; 

IV. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA

4.1. Konkursas vyksta trimis etapais:
I  etapas –  nuo  nuostatų  paskelbimo  dienos  iki  2018  m.  vasario  28  d.  vyksta

konkurso darbų atlikimas ugdymo įstaigose. 
II etapas – darbai  konkursui pristatomi  iki  2018 m. kovo 1 d. Tauragės rajono

savivaldybės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro metodininkei V. Vaičekauskienei. 
III etapas – parodos atidarymas ir konkurso laureatų apdovanojimai vyks 2018 m.

kovo  9  d.  15.00  val. Tauragės  B.  Baltrušaitytės  viešosios  bibliotekos  skaitykloje
(Respublikos g. 3, Tauragė 72252).  

 
V. EKSLIBRISŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI

5.1. Konkursui ekslibrisai  pateikiami 12x12 cm dydžio, be rėmelių,  antra pusė turi būti
sutvarkyta. 

5.2. Kūrybinių darbų atlikimo technika įvairi: piešti tušu, pieštukais, rašikliais,  karpiniai,
atspaudai nuo įvairių paviršių, siuvinėti, austi, aplikuoti, raižyti ir kt. 

5.3. Pateiktame ekslibrise turi būti žodžiai „ekslibris“ (ex libris) ir „Lietuvai 100“;
5.4. Darbų skaičius ribojamas: iki 10 darbų iš vienos mokyklos (5 dailės, 5 technologijų). 
5.5.  Darbo  matomoje  pusėje,  dešinėje,  apačioje,  turi  būti  priklijuota  dalyvio

informacinė kortelė (3x7 cm), Times New Roman 9 šriftu. Dalyvio kortelėje nurodoma: 
 autoriaus vardas, pavardė, klasė; 
 švietimo įstaigos pavadinimas; 
 mokytojo vardas, pavardė; 

5.6. Prie pateikiamų darbų pridedamas dalyvių sąrašas (priedas Nr. 1)
5.7. Po parodos - konkurso dalyvių darbai bus grąžinami. 
5.8. Pateikdamas ekslibrisą konkursui autorius tampa konkurso dalyviu bei sutinka, kad:

 konkursui pateikti ekslibrisai gali būti neatlygintinai ir be apribojimų naudojami konkurso
sklaidos tikslais; 

 ekslibrisai eksponuojami parodose be papildomo autoriaus sutikimo; 
 ekslibrisų  nuotraukos  skelbiamos  organizuojančios  įstaigos  elektroninėje  svetainėje,

socialiniuose tinkluose. 



VI. VERTINIMAS

6.1. Ekslibrisus vertins Tauragės PMMC direktorės įsakymu patvirtinta  kūrybinių darbų
vertinimo komisija (toliau – komisija). 

6.2. Komisija konkursui pateiktus ekslibrisus vertins 1–5 balų skalėje pagal šiuos kriterijus: 
 konkurso temos atitikimas; 
 kūrybiškumas atskleidžiant temą; 
 išraiškingas technikų taikymas ir pasirinkimas, 
 originalumas, 
 bendras estetinis vaizdas. 
6.3.  Vertinimo komisija  išrinks  po 10 geriausių  ekslibrisų  kiekvienoje  amžiaus  grupėje,  o

ekslibrisų autoriai bus pakviesti į parodos atidarymą. 

       6.4. Komisija pasilieka teisę skirti papildomus apdovanojimus už tam tikrus kriterijus.

VII. APDOVANOJIMAI

        7.1. Visi kūrybiniai darbai bus eksponuojami parodoje, Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios
bibliotekos skaitykloje.
        7.2. Laureatai apdovanojami padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.
        7.3. Konkurso laureatų mokytojai apdovanojami padėkos raštais.

                                             ________________________________________



Ekslibrisų parodos - konkurso
„LIETUVAI 100“ NUOSTATŲ

Priedas Nr. 1

EKSLIBRISŲ PARODOS - KONKURSO „LIETUVAI 100“
DALYVIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Mokinio vardas, pavardė, 
klasė

Pedagogo/mokytojo vardas, 
pavardė, telefono numeris, 
elektroninio pašto adresas

Ugdymo įstaigos 
pavadinimas 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10
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