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NACIONALINIO KONKURSO „LIETUVOS ISTORIJOS ŽINOVAS 2020“ 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 Nacionalinio konkurso „Lietuvos istorijos žinovas 2020“ (toliau – Konkurso) nuostatai 

reglamentuoja Konkurso tikslus, rengėjus, organizavimo ir vykdymo tvarką bei dalyvių 

apdovanojimą. 

 II. KONKURSO TIKSLAS 

1. Puoselėti Lietuvos valstybės  istorinę atmintį. 

III. KONKURSO UŽDAVINIAI 

2. Žadinti ir stiprinti domėjimąsi Lietuvos istorija Tėvynėje ir pasaulyje. 

3. Stiprinti tapatumo ir pasididžiavimo jausmą savo valstybe. 

4. Skatinti visuomenės bendruomeniškumą. 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

5. Konkursą organizuoja Lietuvos istorijos mokytojų asociacija (toliau – LIMA) su partneriais: 

Lietuvos Respublikos Seimo Kanceliarija, Lietuvos istorijos institutas,  Vilniaus Universiteto 

Istorijos fakultetas, naujienų portalas „Delfi.lt”, Nacionalinis muziejus LDK Valdovų rūmai, 

istorijos korepetitorius internete „GoHisto”. Prie Konkurso organizavimo ir vykdymo gali 

prisidėti įvairių Lietuvos Respublikos  valstybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų bei 

užsienio lietuvių bendruomenių įsteigti vietos organizaciniai komitetai. 

6. Informacija apie Konkursą skelbiama LIMA interneto tinklalapyje  www.istorijosmokytojai.lt 

ir naujienų portale „Delfi.lt”, oficialioje Konkurso paskyroje socialiniame tinkle Facebook. 

7. Konkursą organizuoja ir vykdo Konkurso organizacinis komitetas ir vietos organizaciniai 

komitetai. 

8. Vietos organizaciniai komitetus įsteigia įvairių Lietuvos Respublikos  valstybinės institucijos 

ir visuomeninės organizacijos, švietimo įstaigos, įmonės bei užsienio lietuvių bendruomenės. 

9. Konkurso užduotis rengia Užduočių rengimo grupė.  

10. Konkurso organizacinį komitetą ir Užduočių rengimo grupę sudaro ir tvirtina LIMA Taryba. 

11. Konkurso organizacinis komitetas teikia informaciją apie Konkursą, užtikrina vykdymo eigą, 

skelbia nugalėtojus ir apibendrina rezultatus. 

12. Konkurse dalyvauja 5-12 klasių mokiniai, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai, Lietuvos 

Respublikos piliečiai ir gyventojai, užsienio lietuviai.  

http://www.istorijosmokytojai.lt/


Istorikai, istorijos mokytojai ir istorijos mokslų studijų studentai Konkurse gali dalyvauti, bet 

nepretenduoja į „Lietuvos istorijos žinovo 2020“ apdovanojimus.  

13. Konkursas vykdomas dviem etapais:  

13.1. Pirmas etapas vyks  2020 m. vasario 12 dieną. Konkursas vykdomas vietinių organizacinių 

komitetų pasirinktose vietose. Konkurso pradžia 12.00 val. 

13.2. Antras etapas vyks 2020 m. kovo 10 dieną  Lietuvos Respublikos Seime. Konkurso pradžia 

10.00 val. 

13.3. Užsienio lietuvių bendruomenių komitetai gali Konkursą vykdyti vasario 14 – 16 dienomis 

jiems patogiu metu. Bendruomenių nugalėtojai – po vieną iš bendruomenės, kviečiami dalyvauti 

II Konkurso etape. 

14. Konkurso dalyviams pateikiama užduotis:  

14.1. Pirmo etapo užduotį sudaro 30 atvirų klausimų. Užduoties atlikimui skiriamos 45 minutės. 

14.2. Antro etapo užduotį sudaro 30 atvirų klausimų. Užduoties atlikimui skiriama 40 minučių. 

14.3. Vietos organizaciniai komitetai gali papildyti Konkurso užduotį penkiais savo krašto, 

institucijos, įmonės istorijos klausimais. 

15. Naujienų portale „Delfi.lt” bus pateiktas interaktyvus 30-ties klausimų su pasirenkamaisiais 

atsakymais testas. Konkursinis testas bus vykdomas vasario 12 dieną nuo 12 iki 14 valandos.  

16. Pirmo etapo Konkurso dalyviai, surinkę daugiausia taškų, bus apdovanoti „Lietuvos istorijos 

žinovo“ padėkomis.  

16.1. Pagal vietos organizacinių komitetų pateiktas ataskaitas Organizacinis komitetas kvies 

dalyvauti II Konkurso etape dalyvius surinkusius daugiausia taškų. 

16.2. Organizaciniams komitetams ir Konkurso vertinimo komisijoms rekomenduojama 

numatyti ir papildomus apdovanojimus (pvz., vyriausiam/jauniausiam dalyviui ir pan.). 

16.3. Naujienų portale „Delfi.lt” vykdyto Konkurso nugalėtoją apdovanoja naujienų portalas. 

DELFI nugalėtojas kviečiamas dalyvauti II Konkurso etape. 

17. Konkurso vykdymas:  

17.1. Mokiniai Konkurso I etapo užduotį atlieka savo mokyklose. 

17.2. Lietuvos Respublikos piliečiai ir gyventojai bei užsienio lietuviai I etapo užduotį atlieka 

tose vietose, kur Konkursą surengia vietos LIMA skyriai arba įsisteigę vietos organizaciniai 

komitetai.  

17.3. Antrasis etapas vykdomas Lietuvos Respublikos Seime.  

18. Mokyklos, visuomenės vietos organizaciniai komitetai ir užsienio lietuvių organizaciniai 

komitetai, norintys dalyvauti Konkurso I etape, kviečiami registruotis iki vasario 11 dienos 

(imtinai). Registracijos formas galima rasti oficialiame LIMA tinklalapyje 

www.istorijosmokytojai.lt. 



19. Pavieniai asmenys, norintys dalyvauti Konkurso I etape, pildo registraciją LIMA tinklalapyje 

www.istorijosmokytojai.lt arba kreipiasi į vietos visuomenės organizacinius komitetus, kurių 

sąrašas bus nuolat atnaujinamas LIMA tinklalapyje. Pavieniai asmenys, norintys dalyvauti 

Konkurse, kviečiami registruotis iki vasario 11 dienos (imtinai).  

20. Visuomenės vietos organizaciniai komitetai ir užsienio lietuvių organizaciniai komitetai gali 

vykdyti savarankišką dalyvių registraciją. Konkurso organizacinis komitetas iki vasario 11 

dienos informuoja vietos organizacinius komitetus ir užsienio lietuvių organizacinius komitetus 

apie pavienius Konkurso dalyvius, savarankiškai užsiregistravusius per 

www.istorijosmokytojai.lt pateiktą formą. 

21. Užsiregistravusioms mokykloms, vietos organizaciniams komitetams ir užsienio lietuvių 

organizaciniams komitetams iki vasario 11 dienos išsiunčiama detali Konkurso vykdymo 

instrukcija ir paskelbta LIMA tinklalapyje.  

22. Konkurso užduotis užsiregistravusioms mokykloms, vietos organizaciniams komitetams ir 

užsienio lietuvių organizaciniams komitetams bus atsiųsta vasario 11 dieną į registracijos metu 

nurodytą elektroninį paštą.  

23. Konkurso užduoties atsakymai užsiregistravusioms mokykloms, vietos organizaciniams 

komitetams ir užsienio lietuvių organizaciniams komitetams bus atsiųsti vasario 12 dieną į 

registracijos metu nurodytą elektroninį paštą. 

V. KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

24. Konkurse dalyvavusių mokinių atliktą užduotį vertina mokyklose sudarytų vertinimo 

komisijų nariai. Vertinimo komisijos užpildo ataskaitos formą www.istorijosmokytojai.lt iki 

2020 m. vasario 18 dienos 18.00 val. 

25. Lietuvos Respublikos piliečių, gyventojų bei užsienio lietuvių atliktas užduotis vertina vietos 

organizacinio komiteto (vietos iniciatyvinės darbo grupės) sudarytos vertinimo komisijos. 

26. Daugiausia taškų savo mokykloje pagal pateiktą vertinimo instrukciją surinkęs mokinys 

apdovanojamas Nacionalinio konkurso „Lietuvos istorijos žinovas 2020“ LIMA tarybos padėkos 

raštais. I etapo dalyviai, surinkę, nurodytą skaičių taškų, kviečiami dalyvauti antrame etape (žr. 

Nuostatai 16.1). 

27. Daugiausia taškų surinkę Lietuvos Respublikos piliečiai, gyventojai bei užsienio lietuviai 

apdovanojami Nacionalinio konkurso „Lietuvos istorijos žinovas 2020“ LIMA tarybos padėkos 

raštais .  

28. Daugiausia taškų savo mokykloje pagal pateiktą vertinimo instrukciją surinkęs 11-12 klasės 

mokinys apdovanojamas Nacionalinio konkurso „Lietuvos istorijos žinovas 2020“ partnerio 

istorijos korepetitoriaus internete „GoHisto” (www.gohisto.lt) prizu.  

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

29. Visa informacija, susijusi su Konkursu, skelbiama LIMA tinklalapyje 

www.istorijosmokytojai.lt. 

30. Organizacinis komitetas neapmoka Konkurso dalyvių kelionės išlaidų. 

http://www.istorijosmokytojai.lt/
http://www.istorijosmokytojai.lt/


31. Iškilus klausimams dėl Konkurso, galima kreiptis į Konkurso organizacinį komitetą 

elektroniniu paštu istorijosmokytojai@gmail.com bei detaliojoje Konkurso vykdymo 

instrukcijoje nurodytais telefonais Konkurso vykdymo metu.  

_______________________________________ 

mailto:istorijosmokytojai@gmail.com

