PATVIRTINTA
Marijampolės suaugusiųjų mokymo
centro direktoriaus 2017 m. lapkričio
27 d. įsakymu Nr.V-112
ŠALIES BESIMOKANČIŲJŲ SUAUGUSIŲJŲ PAŠTO ŽENKLO KONKURSO
„LIETUVOS VALSTYBĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMUI – 100“ NUOSTATAI

I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šalies besimokančiųjų suaugusiųjų pašto ženklų konkursas „Lietuvos valstybės nepriklausomybės
atkūrimui- 100“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.
2. Konkurso organizatorius- Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras, Parko 9, Marijampolė, tel. 8
(343) 52929, el. pastas: smcmari9@gmail.com .
3. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos respublikos suaugusiųjų mokymo centrų mokiniai. Dalyvių
amžius ir dalyvių skaičius neribojamas.
II. KONKURSO TIKSLAI
4. Ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines bei patriotines nuostatas, tautinės ir etninės kultūros
pagrindus.
5. Paskatinti mokinius domėtis Lietuvos istorija ir vizualios Lietuvos valstybingumo ir Lietuviškos
tautinės simbolikos raiškos galimybėmis.
6. Ugdyti mokinių kūrybiškumą, saviraišką.
III. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
7. Pašto ženklas turi lakoniškai atspindėti Lietuvos valstybės šimtmečio svarbiausius istorinius įvykius,
mūsų šalies pasiekimus ir laimėjimus, krašto kultūrą ir gamtą.
8.Pašto ženklo piešinyje rekomenduojama naudoti objektus ir simbolius, susijusius su Lietuvos
valstybingumu, tautine kultūra, išskirtiniais meno ir kultūros objektais.
9.Pašto ženklo piešinio reikalavimai:
9.1. Formatas turi būti A5 (145x210 mm). Gali būti tiek vertikalus, tiek horizontalus.
9.2.Gali būti atliktas įvairiomis dailės technikomis, išskyrus kompiuterinę grafiką ir kitas skaitmenines
technologijas.
9.3.Pašto ženklo piešinyje gali būti panaudota ir 1-3 žodžių tekstas.
9.4.Darbas turi būti originalus ir nepažeisti tretiesiems asmenims priklausančių autorinių teisių, dalyviai

turi laikytis LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo reikalavimų.
10. Bus išleistas informacinis leidinys apie konkurse dalyvavusius pašto ženklus.
IV.PAŠTO ŽENKLO PATEIKIMAS
11.Pašto ženklo piešinys gali būti atliktas ant spalvoto popieriaus ar kartono A5 formatu.
12. Kitoje pašto ženklo piešinio pusėje turi būti autoriaus duomenys:
Mokymo įstaiga, klasė, kurioje mokosi autorius;
Vardas, pavardė, gimimo metai;
Atlikimo technika.
13.Pašto ženklai siunčiami iki 2018 m.vasario1 d. adresu:
Marijampolės Suaugusiųjų Mokymo centras
Pašto ženklo konkursui
Parko g. 9, Marijampolė
V. PAŠTO ŽENKLŲ PROJEKTŲ VERTINIMAS
14. Pašto ženklus vertins organizatorių sudaryta vertinimo komisija.
15. Vertinimo kriterijai:


Originalumas ir meniškumas;



Lietuvos Valstybingumo atkūrimo šimtmečio atspindėjimas;



Meninės išraiškos priemonių tikslingas panaudojimas.

16. Konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, pirmųjų trijų vietų laimėtojai- diplomais.
17. Suaugusiųjų mokymo institucijos, dalyvavusios konkurse, gaus informacinius leidinius.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Informacija apie Konkursą bus skelbiama centro svetainėje www.smc.marijampole.lm.lt
19. Kontaktai pasiteirauti tel. 8 (343) 71190, 8 (343) 52959, el. paštas smcmari9@gmail.com .

