
PATVIRTINTA 

Šiaulių profesinio rengimo centro 

direktoriaus 2021 m. kovo 24 d. 

įsakymu Nr. V-43 

 

 

RESPUBLIKINIO MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO 

„KALBANTIS KNYGOS SKIRTUKAS” 

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Respublikinio konkurso „Kalbantis knygos skirtukas“ (toliau – konkurso) nuostatai 

reglamentuoja konkurso tikslą, rengėjus, organizavimo, dalyvavimo konkurse, dalyvių 

apdovanojimo tvarką. 

2. Konkursą „Kalbantis knygos skirtukas“ organizuoja VšĮ Šiaulių profesinio rengimo 

centro Mechanikos skyrius,  konkurso globėjas LR Seimo Kultūros komiteto narys Stasys Tumėnas. 

 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAS 

 

3. Paminėti 2021 metų kultūrines ir literatūrines datas, Knygnešio bei Spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos dienas (žiūrėti  priedą Nr. 1).  

4. Ugdyti mokinių kūrybingumą bei kaupti kultūrinę patirtį; lavinti tiriamuosius ir 

inovatyvių informacinių technologijų panaudojimo gebėjimus. 

5. Siekti Lietuvos Respublikos profesinių mokyklų bei Šiaulių profesinio rengimo 

centro skyrių, Šiaulių miesto gimnazijų, Šiaulių suaugusiųjų mokyklos bendradarbiavimo. 

 

 

III SKYRIUS 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA 

 

6. Konkurso organizatoriai turi teisę pateiktus konkurso dalyvių darbus ir jų asmens 

duomenis (vardą, pavardę, mokyklą) skelbti viešai vadovaujantis Lietuvos Respublikos patvirtintais 

teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.  

7. Prieigą prie visų kitų asmens duomenų, kuriuos nurodo konkurso dalyviai, turi tik 

tie konkursą organizuojantys ir administruojantys asmenys, kuriems ta prieiga yra būtina 

organizuojant konkursą.  

8. Konkurso dalyviai patvirtina, kad jų pateikta medžiaga atitinka autorių teisių bei 

kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus reikalavimus viešai informacijai. 

 

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIAI IR ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

9. Konkursas organizuojamas 2021 m. kovo 24 d. – birželio 4 d.  



10. Konkurse gali dalyvauti šalies profesinio mokymo įstaigų mokyklų mokiniai, 

Šiaulių miesto gimnazijų bei Šiaulių suaugusiųjų mokyklos mokiniai. Vienam mokiniui leidžiama 

pateikti ne daugiau kaip vieną darbą. 

11. Mokytojas iki gegužės 21 d. nurodytu el. paštu (skirtuko.konkursas@gmail.com) 

atsiunčia darbą bei užpildytą registracijos anketą (priedas Nr. 2).  

12. Papildoma informacija apie konkursą „Kalbantis knygos skirtukas“ teikiama: mob. 

tel. 8 687 42416 arba aukščiau nurodytu el. paštu. 

13. Konkurso darbai bus vertinami nuo gegužės 21 d. iki birželio 1 d. Nugalėtojai 

renkami vertinimo komisijos sprendimu, įvertinus atitikimą reikalavimams.  

14. Informacija apie konkursą, konkurso nugalėtojai skelbiami birželio 4 d.  

organizatorių interneto svetainėse: http://www.sprc.lt/, http://ms.sprc.lt/index.php?mechanikos-

sektorius bei socialinio tinklo Facebook Šiaulių PRC Mechanikos skyriaus puslapyje 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011047094770  

15. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti diplomais bei LR Seimo nario Stasio 

Tumėno įsteigtais prizais, dalyviai ir mokinius rengę konkursui mokytojai – padėkos raštais, kurie 

bus išsiųsti registracijoje nurodytu mokytojo el. paštu. Pirmų trijų vietų laimėtojams skirti prizai - 

nurodytu mokyklos adresu. 

 

 

V SKYRIUS 

REIKALAVIMAI KONKURSO DARBAMS 

 

16. Reikalavimai darbams:  

16.1. Skirtukas sukurtas pasirinkta kompiuterinės grafikos redagavimo rengykle. 

16.2 Rekomenduojami skirtuko matmenys: plotis – 50 mm, aukštis – 210 mm (gali 

būti abipusis ar kitokios formos). 

16.3. Galimi pateikiamų darbų failų tipai: TIFF, JPG, PNG, PDF. 

16.4. Failo dydis – ne mažiau kaip 300 KB ir ne daugiau 10 MB, raiška – 200 dpi.  

16.5. Pasirinkus 2021 m. datą ir pagerbiant asmenį, minint jo sukaktį, įvertinant jo 

svarbą lietuvių literatūrai bei kultūrai, skirtuke turi būti panaudotas tekstas, kūrybiškai 

atskleidžiantis informaciją. 

16.6. Konkurso dalyvis įsipareigoja užtikrinti, kad pateiktas darbas yra jo autorinis  

darbas, nepažeidžiantis kito asmens ar autoriaus teisių.  

16.7. Pageidautina, kad pagal dydį ir kitus parametrus tai būtų spaudai tinkamas failas. 

16.8. Failo vardą turi sudaryti mokinio vardas, pavardė, mokyklos pavadinimas. 

16.9. Skirtukas turi būti sukurtas  šiam konkursui, dar neviešintas. 

         

 

VI SKYRIUS 

DARBŲ VERTINIMAS 

 

17. Vertinami tik originalūs, reikalavimus atitinkantys mokinių sukurti darbai, 

nenaudojant sukurtų ir viešinamų internete vaizdų bei darbų.  

18. Konkurso darbus vertins organizacinis komitetas, patvirtintas Šiaulių profesinio 

rengimo centro direktoriaus įsakymu.  

19. Darbų vertinimo kriterijai: taisyklinga lietuvių kalba, kūrybiškumas, atlikimo 

kokybė meninio komponavimo ir kompiuterinio išpildymo požiūriu, tinkamai parinkti techniniai 

parametrai. 

 

 

mailto:skirtuko.konkursas@gmail.com
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VII. ORGANIZACINIS KOMITETAS 

 

20. Pirmininkas - Diana Baltrušaitytė Šukutienė - Šiaulių PRC  Mechanikos skyriaus 

vedėja. 

21. Nariai: 

21.1. Branguolė Šimkūnienė - Šiaulių PRC Mechanikos skyriaus lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytoja metodininkė, Maironiečių būrelio vadovė. 

21.2. Violeta Vileikienė - Šiaulių PRC Mechanikos skyriaus metodininkė, lietuvių 

kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė. 

21.3. Aistė Grajauskienė – Šiaulių PRC Mechanikos skyriaus  vyresn. IT, fizikos ir 

matematikos  mokytoja. 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respublikinio mokinių kūrybinių darbų konkurso 

„KALBANTIS KNYGOS SKIRTUKAS” 

nuostatų 

PRIEDAS Nr. 1 

        

 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS 2021-UOSIUS METUS PASKELBĖ: 

 Marijos Gimbutienės metais; 

 Vytauto Mačernio metais; 

 Juozo Lukšos-Daumanto metais; 

 Juozo Zikaro metais; 

 Kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais; 

 Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais; 

 Jono Karolio Chodkevičiaus metais; 

 Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais; 

 ATR Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado metais; 

 Archyvų metais. 

 

Literatūrinės – kultūrinės 2021 metų datos: 

Marija Gimbutienė – 100, Jurgiui Zauerveinui – 190, Baliui Sruogai – 125, Adolfui Šapokai – 115,  

Motiejui Valančiui – 220, Faustui Kiršai – 130, Jonui Šliūpui – 160, Jurgiui Bieliniui – 175,  

Gabrielei Petkevičaitei-Bitei – 160, Marcelijui Martinaičiui – 85, Vytautas Mačerniui – 100,  

Juozui Apučiui – 85, Antanui Vaičiulaičiui – 115, Česlovui Milošui (Czeslaw Milosz) – 110, 

Antanui Vienažindžiui – 180, Ramutei Skučaitei – 90, Antanui Žmuidzinavičiui – 145,  

Jurgai Ivanauskaitei – 60, Jonui Basanavičiui – 170, Juozui Grušui – 120. 

 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respublikinio mokinių kūrybinių darbų konkurso 

„KALBANTIS KNYGOS SKIRTUKAS” 

nuostatų 

PRIEDAS Nr. 2 

 

 

DALYVIO REGISTRACIJOS ANKETA 

 

Darbo pavadinimas – 

 

 

Mokinio(-ių ) vardas, pavardė, klasė - 

 

 

Mokykla, adresas, el. paštas - 

 

 

Konsultavusio/-ių mokytojo/-ų vardas, 

pavardė, dalykas, kvalifikacinė 

kategorija, el. paštas 

 

 

 

 

Mokinys ir mokytojas patvirtina, kad 

neprieštarauja, jog konkursui pateikti 

asmens duomenys bei autorinis darbas 

būtų viešinami 15 punkte nurodytose 

svetainėse ir LR Seimo nario S. 

Tumėno socialinio tinklo Facebook 

paskyroje ir naujienlaiškio svetainėje.  

 

 

  

_________________________ 

 

 

 

 

 


