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PROJEKTO ,,GRAŽI TU, MANO BRANGI TĖVYNE...“,  

SKIRTO LIETUVOS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI, NUOSTATAI 

 

 

 1918 m. vasario 16 d. – iškili ir reikšminga Lietuvos valstybės data. Lietuvos šimtmečio 

svarbiausi laimėjimai: Lietuvos valstybė tapo Europos ir pasaulio istorijos dalimi, susiformavo 

moderni piliečių visuomenė, kuri suvokia laisvės ir su ja susijusios atsakomybės svarbą. 

 Lietuvos 100-metis buvo kupinas sudėtingų etapų, atskleidusių, kad sugebame iš istorijos 

perimti tai, ko reikia dabarčiai. Lemtingomis akimirkomis atsakingai dirbame, giname laisvę, kai jai 

iškyla pavojus, turime iniciatyvos kurti ne tik savo, bet ir pasaulio istoriją. Tai įkvepia kurti dabartį ir 

leidžia viltingai žvelgti į ateitį.  

 Įžengiant į antrą šimtmetį, Lietuvos valstybei ir jos visuomenei atvertos naujos veiklos erdvės. 

 

1. Projekto organizatorius 

1.1. Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras. 
 

2. Tikslai 

2.1. Puoselėti kultūrinę atmintį ir skatinti meninį ugdymą, kūrybiškumą įvairaus amžiaus vaikų ir 

jaunimo grupėse. 

2.2. Skatinti vaikus ir moksleivius domėtis valstybės istorija ir būti aktyviais Lietuvos gyvenimo 

dalyviais. 

2.3. Raginti ir telkti lietuviškas bendruomenes, gyvenančias užsienyje, kartu pažymėti atkurtos 

Lietuvos 100-metį.  

2.4. Didinti Lietuvos vardo žinomumą užsienyje. 

 

3. Dalyviai 

3.1. Projekto renginiuose gali dalyvauti visi Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro ir kitų  

ugdymo įstaigų mokiniai iš visos Lietuvos. 

3.2. Projekto renginiuose gali dalyvauti užsienyje gyvenantys lietuviai.  

 

4. Temos  

4.1. Lietuvos kultūra, tradicijos, kalendorinės šventės.  

4.2. Lietuvos istoriniai simboliai, įvykiai ir asmenybės. 

4.3. Lietuviškos pasakos ir sakmės. 

4.4. Įvairiapusiška Lietuvos gamta, mokslo pasiekimai, laimėjimai. 

4.5. Šiuolaikiniai, pažangūs Lietuvos žmonių gyvenimo atspindžiai. 

 

5. Projekto sąlygos ir eiga 

5.1. Projekto renginiai: piešinių paroda, viktorina, koncertas. 

5.2. Pasiruošimas projekto renginiams vyksta etapais. 

 

6. Piešinių paroda 

6.1. Piešinių parodai pateikiami A3 formato piešiniai, atlikti akvarelės, guašo, temperos, aliejinių dažų ir 

kt. technikomis. 

6.2. Kitoje piešinio pusėje nurodomas autoriaus vardas, pavardė, amžius, kūrinio pavadinimas, sukūrimo 

metai, gyvenamosios vietos adresas ir el. paštas. 

6.3. Piešinių parodai kūriniai pateikiami ar siunčiami paštu iki 2018 m. sausio 19 d.  

6.4. Kūriniai parodos eksponavimui atrenkami iki 2018 m. sausio 22 d.  

6.5. Piešinių paroda eksponuojama nuo 2018 m. sausio 30 d. iki  kovo mėn. Vilniaus moksleivių kūrybos 



ir mokymo centre. 

6.6. Sukomplektuota paroda 2018 m. balandžio–gruodžio mėn. eksponuojama institucijose, bendradar-

biaujančiose su Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centru. 

 

7. Viktorina „Protų mūšis “ 

7.1. Respublikinei viktorinai „Protų mūšis“ registruojami penki 13–14 metų amžiaus mokiniai, lankantys 

bendrojo ugdymo arba neformaliojo švietimo mokyklas visoje Lietuvoje. 

7.2. Iki 2018 m. sausio 19 d. el. paštu vnmn.registracija@gmail.com pateikiama: komandos 

pavadinimas, sudėtis, kapitonas. Registracijos forma prisegama. 

7.3.  Respublikinė viktorina vyks 2018 m. vasario 7 d., 16 val. Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo 

centre.  

7.4.  Kiekviena komanda paruošia po vieną klausimą apie Lietuvą, kurį viktorinos metu pateikia varžovų 

komandai.  

7.5. Respublikinę viktoriną „Protų mūšis“ laimi daugiausiai taškų surinkusi komanda. 

7.4.  Viktorinos dalyviams bus įteikti padėkos raštai, o I, II ir III vietos laimėtojams – specialūs prizai. 

 

8. Koncertas 

8.1. Koncerto dalyviai, kolektyvai ar solistai atlieka po 1/2 įvairaus žanro kūrinius, kurių trukmė iki 

3–4 minučių. 

8.2. Dainos, instrumentiniai kūriniai, šokiai, netradicinio meno pasirodymai parengiami mokyklose. 

8.3. Paraiška pateikiama elektroniniu paštu vnmn.registracija@gmail.com iki 2018 m. sausio 25 d. Joje 

nurodoma atliekamo kūrinio pavadinimas, muzikos, teksto autorius ir kita informacija. Paraiškos  

forma prisegama. 

8.4. Dalyviai repetuos 2018 m. vasario 15 d., 16.00–17.30 val. paskirtu laiku Vilniaus mokytojų 

namų (Vilniaus g. 39/6) didžiojoje salėje. 

8.5. Koncertas vyks 2018 m. vasario 15 d., 18.00 val. Vilniaus mokytojų namų (Vilniaus g. 39/6) 

didžiojoje salėje.  

  

9. Baigiamosios nuostatos 

9.1. Visi projekto dalyviai bus apdovanoti organizatorių padėkomis ir atminimo dovanėlėmis.  
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