
  

 

 

 

 

 

KVIEČIAME VISAS UGDYMO ĮSTAIGAS DALYVAUTI LIETUVOS NARYSTĖS NATO 15 

METINIŲ PROGAI SKIRTUOSE RENGINIUOSE IR KONKURSUOSE 

Kovo 29 d. 2004 m., Vašingtone (JAV) deponavus Šiaurės Atlanto sutarties ratifikavimo raštus, 

Lietuva tapo visateise nare Aljanso, siekiančio užkirsti kelią kariniams konfliktams ir išsaugoti taiką 

ir laisvę beveik vienam milijardui gyventojų. Aljanso narius jau 70 metų, nuo jo įsteigimo 1949 m. 

sieja istorija, bendros vertybės ir siekiai.  

Siekiant paminėti šias svarbias datas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kviečia moksleivius dalyvauti renginiuose ir kūrybiniuose 

konkursuose. Pagrindinė renginių ir konkursų tema – TAIKA. 

Bendras organizuojamų konkursų  ir renginių tikslas -  skatinti Lietuvos moksleivius susipažinti su 

Aljanso uždaviniais ir principais, vertybėmis bei pagrindiniais veiksniais, veikla ir struktūra.  

KŪRYBINIAI KONKURSAI/ AKCIJOS/RENGINIAI 

Akcija „4 taikos 
kryptys“. 

Siekiant paskatinti vaikus ir jaunuolius susimąstyti apie taikos  ir NATO 
svarbą jų ir jų bendraamžių gyvenimui, kviečiame mokyklas kovo 29 d. 
pakviesti savo moksleivius apsirengti baltai –mėlynai ir mokykloje sukurti 
„gyvą“ Nato vėliavą.  Šios dienos ar netgi visos savaitės iki balandžio 5 d. 
metu organizuokite mokyklose diskusijas, debatus, kitokio pobūdžio 
renginius taikos ir NATO tema.  
Šios savaitės renginių akimirkomis dalinkitės socialiniame tinkle Facebook, 
pažymint grotaženkliu (hashtag) ir užrašu: 4taikoskryptys 
(#4taikoskryptys). Tai pat savo organizuotas akcijas iki balandžio 5 dienos 
registruokite čia.  
Visi akcijų organizatoriai bus įvertinti padėkomis, o aktyviausieji specialiais 
KAM ir ŠMSM ministrų pasirašytais raštais bei atminimo dovanomis. 

Kūrybinis fotografijų 
konkursas „Misija 
Taika“  

Fotografijų konkursas, kuriuo siekiama ugdyti moksleivių supratimą apie 
NATO vykdomą misiją, susimąstyti, ką patiems moksleiviams reiškia žodis  
„taika“. Geriausių darbų  autoriai bus apdovanojami prizais, diplomais. 
Daugiau informacijos Konkurso nuostatuose. 

6 žodžių istorijos 
konkursas apie 
NATO  

Skirtingo amžiaus moksleiviai kviečiami kurti istorijas apie taiką arba NATO 
naudodami tik 6 žodžius, taip perteikiant NATO svarbą. Sukurtos istorijos 
bus publikuojamos socialiniame tinkle Facebook bei www.lvjc.lt.  Geriausių 
istorijų  autoriai bus apdovanojami prizais ir diplomais. Istorijas įkelti čia 

Nacionalinis 
moksleivių protų 
kovų turnyras „15 
metų su NATO“ 

Kviečiame visas mokyklas organizuoti  žinių konkursus apie NATO. 
Užsiregistravus čia jums bus išsiųsti užduočių paketai, skirti 10-14 ir 15- 19 
amžiaus vaikams ir jaunimui (klausimai, atsakymai, gairės, prezentacijos) 
bei žinių konkurso organizavimo metodika. Visi organizatoriai gaus Turnyro 
organizatorių padėkas, o aktyviausiai turnyrus organizavusios įstaigos bus 
įvertintos KAM ir ŠMSM ministrų pasirašytomis padėkomis ir atminimo 
dovanomis.  

Finalinis renginys 
„Tai-ką darome, už 
taiką“ (03.30) 

Kovo 30 dieną kviečiame visus moksleivius ir jų artimuosius dalyvauti  
Šventėje „15 metų su NATO mes saugūs!“, 12 val. vyksiančioje Daukanto 
aikštėje bei prie KAM šventėje turėsite galimybę pamatyti šiuolaikinę karinę 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOiotQbRwgghUAjGevsoHJkdKYhne4cPsAH17NyYHB7390_w/viewform
http://www.lvjc.lt/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9QDoALu7XBa6m3t3e0NsJPvMLDVA1dcqxBDpnI6gH3ri6Wg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7E3z8-3_Xndz7dx6FreJZ6ZGMcH77WdVPDchWb5llyTyWRw/viewform


  

 

 

 

 

 

 

techniką, pabendrauti su kariais bei sudalyvauti specialioje KAM ir LVJC 
organizuotoje programoje.  Daugiau informacijos apie renginį netrukus 


