
PATVIRTINTA 

Tauragės Pagalbos mokytojui ir  

mokiniui centro direktorės  

2020 m. sausio 13d. įsakymu Nr. V-11 

 

Tauragės r. 5-10 klasių, I-IV gimnazijų klasių mokinių dailės olimpiados – parodos  

„Lietuvos raudonoji knyga“ 

NUOSTATAI 
 

Darbuose turėtų atsispindėti retų bei nykstančių augalų, grybų ir gyvūnų rūšių apsauga, 

Lietuvos gamtos grožis, ekologija  

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tauragės rajono dailės olimpiados nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos mokinių dailės 

olimpiados sąlygomis patvirtintomis Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus 2015 

m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. R1-736. 

2. Šie nuostatai reglamentuoja Olimpiados tikslus, rengėjus, dalyvių skaičių, organizavimo tvarką, 

finansavimą bei dalyvių apdovanojimą. 

3. Už olimpiados organizavimą respublikoje atsakingas asmuo Audronė Urbelionienė, Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo centro Meninio ir kultūrinio ugdymo skyriaus metodininkė, el.p. 

audronė.urbelionienė@lmnsc.lt, mob. tel. 865638112 

 

II. UŽDAVINIAI 

 

4. Olimpiados tikslas - plėtoti mokinių kultūrą bei saviraišką, rasti itin gabius mokinius ir juos ugdyti. 

5. Olimpiados uždaviniai: 

5.1. vykdyti sistemingą Tauragės r. vaikų ir jaunimo kultūrinę edukaciją, padedančią įgyti 

kultūrinių įgūdžių, meninės ir kultūrinės kompetencijos; 

5.2. ugdyti mokinių kūrybinius, tarpusavio bendradarbiavimo ir projektinio darbo įgūdžius; 

5.3. sudaryti mokiniams geresnes galimybes saviraiškai ir gamtos pažinimui; 

5.4. skatinti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų bendradarbiavimą su muziejais, 

bibliotekomis, archyvais, kitomis kultūros įstaigomis. 

5.5. išrinkti vieną atstovą, kuris dalyvaus šalies mokinių dailės olimpiadoje. 

 

III. OLIMPIADOS FINANSAVIMAS 

 

6. Olimpiados organizavimą pagal galimybes finansuoja Tauragės Pagalbos mokytojui ir mokiniui 

centras, Tauragės r. savivaldybė, rėmėjai. 

 

IV. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO TVARKA, RENGĖJAI IR 

DALYVIAI 

 

7. Olimpiadoje dalyvauja bet kokio tipo ir pavaldumo rajono mokyklų 5–10 klasių, I-IV gimnazijų 

klasių mokiniai, besimokantys pagal bendrojo ugdymo programą ir neformaliojo švietimo programas. 

Mokiniai, kurie ankstesniais metais šalies Olimpiadoje yra laimėję pirmojo laipsnio diplomus, 

šiame etape dalyvauti negali. 
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8. Kūrybiniai darbai atliekami A3 formato lape, atlikimo technika įvairi (guašas, akvarelė, akrilas, 

tušas, pieštukai ir t.t.). Kūriniai turi atitikti temą, darbus pateikti neįrėmintus. Pristatomo darbo 

„baltos“ pusės dešiniajame, apatiniame kampe priklijuoti dalyvio informacinę kortelę (priedas nr. 3), 

kurioje nurodyti autoriaus vardą, pavardę, amžių, klasę, ugdymo įstaigą, darbo vadovo vardą ir 

pavardę. Kartu su darbais pateikti dalyvių sąrašą (mokykla, mokiniai, mokytojai). 

 

8.1.Olimpiada vykdoma 3 etapais: 

 

1 ETAPAS. Nuo sausio 15 iki vasario 25 d. olimpiada pravedama ugdymo įstaigose. 

Olimpiados pirmąjį etapą organizuoja, rengia užduotis, vykdo organizacinį darbą mokyklos vadovo 

įsakymu patvirtinta komisija. Geriausius 5-10 klasių (I-IV gimnazijų klasių) darbus atsinešti į dailės 

olimpiadą (Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla), o olimpiados dalyvių paraišką rajoniniam turui 

(priedas nr. 1) atsiųsti į Tauragės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centrą (PMMC) metodininkei 

V.Vaičekauskienei, el. p. vilmovai@gmail.com iki 2020 vasario 25 d. Nepateikus sąrašo nebus galima 

dalyvauti olimpiadoje. 

2 ETAPAS. 2020 m. kovo 2 d. 9.30 val. (registracija prasideda 9.00) Tauragės Jovarų 

pagrindinėje mokykloje vyks 5-12 klasių (I-IV gimnazijų klasių) mokinių dailės olimpiada. Kūrybinės 

užduoties atlikimui skiriama 3 val. Olimpiadoje dalyvauja nurodytas mokinių skaičius (gali būti 

mažiau) iš kiekvienos ugdymo įstaigos (nuostatų priedas nr. 2), kurie olimpiadai pateikė savo 

kūrybinius darbus. Olimpiados metu mokiniai savarankiškai atliks komisijos paskelbtą kūrybinę 

užduotį. Visi olimpiados dalyviai bus aprūpinti popieriumi, patys turi turėti tapybinių, grafinių ir kitų 

raiškos priemonių pasirinktinai. 

8.2. Olimpiados metu sukurtus darbus vertins Tauragės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro 

(PMMC) sudaryta dailės mokytojų komisija: Gitana Ciganienė - dailės vyresnioji mokytoja, Gitana 

Budginienė - dailės mokytoja metodininkė, Neringa Stašaitienė - dailės mokytoja metodininkė, Jurga 

Išorienė - dailės vyresnioji mokytoja, Vilma Kybartienė – dailės mokytoja metodininkė, Milda 

Valantiejūtė – neformaliojo ugdymo mokytoja. 

8.3. 2020 m. kovo mėn. (data tikslinama) Tauragės r. savivaldybės B. Baltrušaitytės viešojoje 

bibliotekoje vyks rajoninės mokinių dailės olimpiados kūrybinių darbų parodos atidarymas, laureatų 

apdovanojimas, Lietuvos mokinių dailės olimpiados dalyvio paskelbimas.  

3 ETAPAS.  Respublikinis olimpiados etapas vyks 2020 m. gegužės 7-8 d. Vilkaviškio r. 

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje. 

 

9. Olimpiadą organizuoja: 

9.1. Tauragės PMMC. 

9.2. Tauragės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro sudaryta dailės mokytojų tikslinė 

grupė. 

                    Tel. pasiteiravimui: 865048484, el. p. budginiene.gitana@gmail.com 

 

V. OLIMPIADOS DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

10. Olimpiadoje mokinių darbai bus vertinami pagal amžiaus grupes: 1 grupė 5-7 klasės; 2 grupė 8-12 

klasės; 

10.1. Olimpiadai pateikti namų darbai ir olimpiados metu sukurti darbai bus koduojami; 

10.2. Namų darbai ir olimpiados metu sukurti darbai vertinami nuo 0 iki 3 balų; 

10.3. Iš kiekvienos amžiaus grupės bus išrinkta po 3 nugalėtojus ir atskirai iš 8-12 klasių 

mokinių tarpo Lietuvos mokinių dailės olimpiados dalyvis. 

mailto:vilmovai@gmail.com


10.4. Olimpiados antrojo etapo dalyviai apdovanojami Tauragės rajono savivaldybės PMMC 

diplomais, rėmėjų dovanėlėmis. 

 

Nuostatus parengė: Tikslinė dailės mokytojų grupė. 

 

 

 

 

Priedas nr. 2 

 

OLIMPIADOJE DALYVAUJANČIŲ MOKINIŲ SKAIČIUS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Mokyklos pavadinimas 1 grupė  

5-7 klasės 

(mokinių skaičius) 

FORMATAS A3 

2 grupė 

8-10 klasės,  

I-IV gimnazijų klasės 

(mokinių skaičius) 

FORMATASAS A2 

1. „Šaltinio“ progimnazija 6 2 

2. M. Mažvydo progimnazija   6 2 

3. Tarailių progimnazija 3 1 

4. Jovarų pagrindinė mokykla 3 1 

5. „Aušros“ progimnazija mokykla 3 1 

6. Gaurės pagrindinė mokykla 3 1 

7. Lauksargių pagrindinė mokykla 3 1 

8. Lomių pagrindinė mokykla 3 1 

9. Pagramančio pagrindinė mokykla 3 1 

10. Profesinio rengimo centras - 3 

11. Batakių pagrindinė mokykla 3 1 

12. Moksleivių kūrybos centras 3 2 

13. „Versmės“ gimnazija - 4 

14. Žalgirių gimnazija - 6 

15. Žygaičių gimnazija 3 3 

16. Skaudvilės gimnazija 3 3 

17 Suaugusiųjų mokymo centras - 1 

 



Tauragės rajono savivaldybės DAILĖS  olimpiados, 

paraiška į rajoninį olimpiados etapą, kuris vyks 2020-03-02  9.30 val. Jovarų pagrindinėje mokykloje   
   (Priedas Nr. 1) 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Gimimo 

data (metai, 

mėnuo, 

diena) 

Mokantis mokytojas Mokykla Bendras  

rezultatas 
(pildyti nereikia) 

Vieta 

 
(pildyti nereikia) 

5-7kl. 
        

        

        

        

        

        

        

        

8-12kl 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Parengė: 

 

 



Priedas nr. 3 

 

 

INFORMACINĖ KORTELĖ 

 

   Dydis (4x7) 

 

Duomenis kortelėje pildyti 12 Times New Roman šriftu. 

 

 

 

VARDAS PAVARDĖ 

 
Amžius, klasė 

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

.................................................................. 
 Darbo vadovas 

 

 


