
  
 

  
 

 

1. Respublikinis priešmokyklinio ugdymo grupių auklėtinių kūrybinių  konstrukcijų parodos-

konkurso „LEGO Lietuva” nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, 

kūrybinių darbų pateikimo, organizavimo, vertinimo ir apdovanojimo tvarką. 

2. Kūrybinių konstrukcijų paroda-konkursas „LEGO LIETUVA” organizuojamas nuo 2023 sausio 

12 d. iki 2023 m. kovo 11 d.  

3. Konkurso - parodos rengėjai ir vykdytojai: Šiaulių techninės kūrybos centras, Stoties 11, LT-

77156, el. p. rastine@siauliaitech.lt, tel. 841 523965, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras, 

Pakalnės g. 6A, LT-76293, Šiauliai, el. p. sv.centras@siauliai.lt, tel. 8 699 60063. 

 

 

4. Tikslas – ugdyti mokinių kūrybiškumą ir saviraišką, patriotiškumą ir saviraišką. 

5. Uždaviniai: 

a) Ugdyti inžinerinę kompetenciją, kritinį mąstymą, plėtoti komandinio darbo bei praktinės ir 

kūrybinės veiklos gebėjimus ir įgūdžius. 

b) Suteikti galimybė derinti inžinerinius, meninius, socialinius gebėjimus, kuriant darnią ir 

tvarią aplinką. 

c) Lavinti vaikų smulkiąją motoriką, spalvų pažinimą, skatinti kalbos raidą.  

d) Skatinti mokinių pilietiškumą ir ugdyti(s) tautines vertybes. 

6.  Konkurso tema – unikali LEGO kaladėlių konstrukcija, simbolizuojanti LIETUVĄ. 

 

 

7. Konkurse-parodoje kviečiami dalyvauti Respublikos priešmokyklinio ugdymo grupių 

auklėtiniai. 

 

 

 

 

 

 

RESPUBLIKINIS  PRIEŠMOKYKLINIO  UGDYMO  GRUPIŲ  AUKLĖTINIŲ 

KŪRYBINIŲ  KONSTRUKCIJŲ  PARODOS-KONKURSO  „LEGO LIETUVA” 

NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

III. DALYVIAI 
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8. Konkursas-paroda vyks nuo 2023 m. nuo 2023 sausio 12 d. iki 2023 m. kovo 11 d. tokiais etapais: 

 Darbų siuntimas: 2023 m. sausio 12 d.– kovo 5 d. 12.00 val. (imtinai); 

 Darbų vertinimas: 2023 m. kovo 5 - 10 d. 

 Nugalėtojų paskelbimas: 2023 m. kovo 11 d. 

9. Norintys dalyvauti konkurse - parodoje iki 2023 m. kovo 5 d. atsiunčia mokinių  konstrukcijų 

nuotraukas laiške nurodant įstaigą, vaiką konkursui ruošusio pedagogo vardas, pavardė, 

dalyvio vardas pavardė. 

10. Reikalavimai kūrybiniams darbams: 

a. Konstrukcijos turi būti kurtos iš LEGO kaladėlių. 

b. Kūrybiniai darbai turi atitikti temą. 

c. Visi mokinių kūrybiniai darbai pateikiami Jpg, Png formatu, nuotraukos turi būti 

tvarkingai apkarpytos bet kokia pasirinkta programa, gali būti pateiktas kelių 

nuotraukų koliažas. Nuotraukos dydis – iki 1 GB. Failo pavadinimas turi būti toks: 

autoriaus pavardė_autoriaus vardas_ _metai_ugdymo įstaiga_atstovaujantis 

pedagogas. Darbai JPG (JPEG), PNG formatu siunčiami šiuo el. adresu: 

siauliaitechkonkursas1@gmail.com.  Elektroninio laiško temos laukelyje būtina įrašyti: 

Konkursui „LEGO Lietuva“. 

d. Parodai pateikiamos individualios arba 2-3 mokinių grupinės konstrukcijų nuotraukos. 

e. Vienas autorius parodai gali pateikti tik vieną nuotrauką. 

11. Konkurso nuostatai ir rezultatai skelbiami Šiaulių techninės kūrybos centro svetainėje 

www.siauliaitech.lt ir Šiaulių techninės kūrybos centro Facebook paskyroje 

(https://www.facebook.com/siauliaitech). 

 

 V SKYRIUS VERTINIMAS  

12. Darbus vertins Šiaulių techninės kūrybos centro direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija (toliau 

– Komisija). 

13. Darbai, pateikti vėliau, nei numatyta šių Nuostatų 9 punkte, vertinami nebus. 

14. Bus išrinktos trys prizinės vietos pagal 11 punkte minėtus kriterijus (viso 3 nugalėtojai). 

15. Parodos-konkurso nugalėtojai, vertinimo komisijos sprendimu, apdovanojami               elektroniniais 

diplomais, o kiti dalyviai – elektroniniais padėkos raštais. 

16. Organizatorių sudaryta vertinimo komisija išrinks I–III vietų nugalėtojus pagal šiuos kriterijus: 

- tautinės simbolikos naudojimas; 

- kompozicijos originalumas; 

- kūrybiškas ir nuoseklus temos išpildymas. 

17. Komisija pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas. 

18. Diplomai ir padėkos raštai bus siunčiami registracijos metu nurodytu el. paštu. 

19. Mokytojai, parengę mokinius konkursui-parodai ir iki kovo 5 d, užsiregistravę elektroninėje 

renginių registracijos sistemoje www.semiplius.lt į kovo 5 d. renginį pavadinimu „Konkursas-

paroda „LEGO Lietuva“, gaus Šiaulių m. savivaldybės Švietimo centro kvalifikacijos 

tobulinimo pažymėjimus. Dalyvio (mokytojo) mokestis – 2 Eur. Atkreipiame dėmesį, kad šis 

renginys nėra ilgosios kvalifikacijos tobulinimo programos dalis. Mokėti galima tik 

IV. PARODOS DARBŲ PATEIKIMAS IR ORGANIZAVIMO TVARKA 
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pavedimu į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro sąskaitas: fiziniai asmenys (iš 

asmeninių lėšų) moka į sąskaitą Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas „Swedbank“, 

banko kodas 73000 iki renginio dienos; biudžetinės įstaigos  moka į sąskaitą Nr. LT68 7300 

0100 8697 6113 AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000 po renginio gavusios sąskaitą-

faktūrą.  Mokėjimo paskirtyje būtinai nurodykite dalyvio vardą, pavardę, renginio pavadinimą. 

Pažymėjimai dalyviams bus išduoti tik gavus apmokėjimą. 

 

 VI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

20. Konkurso organizatoriai turi teisę neeksponuoti kūrinių, įtariant plagiatą, ar neatitinkančių 

nuostatų reikalavimų. 

21. Organizatoriai turi teisę konkursui atsiųstus darbus – nurodę jų autorystę – naudoti leidžiant leidinius, 

konkursui viešinti (plakatai, katalogai, periodinė spauda ir kt.) ir publikuoti internetinėje erdvėje. 

22. Už darbų panaudojimą autoriams honoraras nemokamas, kūriniu naudojamasi be atskiro autoriaus 

sutikimo. 

23.  Darbų atsiuntimas organizatoriams – laikomas autorių sutikimu su sąlygomis, išdėstytomis šiuose 

nuostatuose. 

24. Konkurso-parodos sumanytoja ir organizatorė – Šiaulių techninės kūrybos centro LEGO 

konstravimo būrelio mokytoja Živilė Karžinauskienė, el. paštas zivile.gulbinaitė@gmail.com.,  

tel. 866722725. 

25.  Konkurso-parodos koordinatorė – Šiaulių techninės kūrybos centro pavaduotoja ugdymui Julija 

Muningienė, tel. +370 67735382, el. paštas muningiene@dg.su.lt 
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