
 

 

 
 

RESPUBLIKINIS PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ 

ŽINIŲ TURNYRAS „LIETUVA - TAI AŠ“ 

 

ŽINIŲ TURNYRO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vasario 16-ąją švenčiame modernios Lietuvos gimimą, o Kovo 11-ąją valstybės 

nepriklausomybės atkūrimą. Valstybės atkūrimo akivaizdoje praeitis suvokiama ne tik kaip priežastis 

iškilmingai paminėti svarbią sukaktį, bet ir kaip paskata susimąstyti apie praeities svarbą dabarčiai ir 

dabarties klausimus praeičiai. Siekiant, kad mūsų mokiniai nepamirštų didžiuotis, jog yra 

nepriklausomos Lietuvos valstybės dalis, organizuojamas, jau tradicija tapęs, profesinio mokymo 

įstaigų mokinių žinių turnyras Lietuva  – tai aš.  

 2. Žinių turnyro klausimai apima temas iš istorijos, nacionalinio saugumo ir krašto 

gynybos,  lietuvių kalbos ir literatūros, etninės kultūros, gamtos ir geografijos bendrųjų ugdymo 

programų sričių.  

II. ŽINIŲ TURNYRO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

3. Žinių turnyro tikslas – ugdyti mokinių pilietinį sąmoningumą, skatinant pažinimą ir 

didžiavimąsi nepriklausomos Lietuvos valstybe. 

4. Žinių turnyro uždaviniai: 

4.1. Motyvuoti mokinius domėtis ir plėsti dalykines žinias apie valstybės istoriją, 

kultūrą, kalbą, geografiją, politiką, kritiškai mąstyti bei bendradarbiaujant kūrybiškai ir savarankiškai 

veikti; 

4.2. Stiprinti mokinių pilietinį sąmoningumą; 

4.3. Skatinti profesinio mokymo įstaigų mokytojų ir mokinių iniciatyvumą ir puoselėti 

bendradarbiavimą. 



 

 

 

III. ŽINIŲ TURNYRO DALYVIAI 

5. Žinių turnyre gali dalyvauti III-IV gimnazijos (11-12 kl.) klasių mokiniai.  

6. Dalyvių skaičius: iš kiekvienos profesinio mokymo įstaigos kviečiami dalyvauti du 

mokiniai (komanda) ir  lydintis mokytojas.   

7. Dalyvių komanda registracijos metu turėtų pateikti savo sukurtą, tautines pilietines 

nuostatas atspindintį, komandos pavadinimą.  

IV. ŽINIŲ TURNYRO ORGANIZAVIMAS 

8. Žinių turnyro organizatoriai: Kauno technikos profesinio mokymo centras ir 

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras. 

9. Žinių turnyro partneris – Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo šaulių 2-oji 

rinktinė.  

10. Žinių turnyro vieta: Kauno įgulos karininkų ramovė, Didžioji salė, A. Mickevičiaus 

g. 19, Kaunas.  

11. Žinių turnyro laikas: 2022 m. vasario 24 d. (ketvirtadienis) 11 val. Viso renginio 

trukmė –  2,5-3 valandos. 

12. Žinių turnyro dalyvius užregistruoja ir kontaktinius duomenis pateikia įstaigos 

mokytojas elektroninėje registracijos formoje: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qGbkuVHISUKpsPjQSDa5QrS1DEtRzE

ZGnr1Q4YNdi51UOEw4MVU0MEw5R01WMktSNDdWM1g2MFdJVS4u  

13. Registracija vykdoma iki 2022 m. vasario 21 d., 12 val.  

14. Kilus klausimams dėl konkurso organizavimo kreiptis el. paštu: 

konkursai@kautech.lt. Taip pat papildomą informaciją apie konkurso organizavimą teikia istorijos 

vyresnysis mokytojas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Tomas Paulius, mob. +37062599914.   

15. Žinių turnyro laimėtojai apdovanojami diplomais ir atminimo dovanomis. Dalyviams 

įteikiamos padėkos. Papildytas žinių bagažas, puiki nuotaika, azartas – garantuojami.  

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

16. Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti Konkurso nuostatus iš anksto apie tai 

informavę dalyvius.  

17. Reaguojant į pandeminę situaciją dėl Covid-19 viruso Lietuvoje, renginio 

organizatoriai prašo dalyvių laikytis tuo metu galiojančių valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

operacijų vadovo nustatytų sąlygų.  

__________________________ 
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