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PILIETINĖS AKCIJOS „KONSTITUCIJA GYVAI“, SKIRTOS KONSTITUCIJOS DIENAI 

IR LIETUVOS VALSTYBĖS KONSTITUCIJOS METAMS PAMINĖTI, APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS 
1. Lietuvos Respublikos Konstitucija – 1992 m. spalio 25 d. referendumu priimtas pagrindinis 

Lietuvos įstatymas. Lietuvos Respublikos Konstitucija reglamentuoja pamatinius Lietuvos 

valstybės ir visuomenės gyvenimo aspektus. Šiemet sukanka ir 100 metų, kai Steigiamasis Seimas 

parengė ir 1922 m. rugpjūčio 1 d. priėmė Lietuvos Valstybės Konstituciją – pirmąją modernią, 

nuolatinę, demokratinio turinio Lietuvos Respublikos Konstituciją. 

2. Pilietinė akcija „Konstitucija gyvai“ (toliau – Akcija) skirta mokinių neformaliajam 

pilietiniam švietimui.  

3. Akcijos aprašas reglamentuoja akcijos organizavimo, vykdymo tvarką. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Tikslas – plėtoti mokinių, mokytojų ir vietos bendruomenių partnerystę bei skatinti mokinių 

dalyvavimą vietos bendruomenės gyvenime, formuojant pilietines vertybes ir nuostatas.  

5. Akcijos uždaviniai: 

5.1. supažindinti mokinius su Konstitucijoje deklaruojamomis nuostatomis; 

5.2. formuoti deramą mokinių supratimą bei požiūrį į pagrindinį šalies įstatymą;  

5.3. skatinti mokinius paminėti Lietuvos Valstybės Konstitucijos metus; 

5.4. skatinti mokinius aktyviai veikti ir per Akcijos organizavimą išsakyti savo pilietinę 

poziciją. 

 

III. DALYVIAI 

6. Akcijoje gali dalyvauti 1–12 klasių šalies bendrojo ugdymo, profesinių, neformaliojo 

švietimo mokyklų mokiniai, jaunimo organizacijos ir sambūriai.  

 

IV. AKCIJOS ORGANIZAVIMAS 

7. Akciją inicijuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (toliau – Centro) Pilietinio, 

turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyrius. 

8. Akcijos vykdymo laikas – spalio mėnuo. 

9. Iki spalio 25 d. mokiniai nagrinėja 1922 m. ir dabartinės Konstitucijų nuostatus, renka 

svarbiausius teiginius, kuria savo mokyklos/klasės konstitucijas, daro minėjimus, renginius, 

viktorinas ir t.t. 

10. Akcijos dalyviai užpildo internetinę anketą  iki spalio 31 d. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

       11. Informaciją apie Akciją organizatoriai skelbia LMNŠC internetinėje svetainėje 

www.lmnsc.lt. 

12. Visoms Akcijoje dalyvavusioms švietimo įstaigoms, klasėms, jaunimo organizacijoms 

el. paštu bus išsiųstos padėkos.  

13. Organizatoriaus nuožiūra, įdomiausiai ir originaliausiai Akciją paminėję dalyviai bus 

apdovanoti prizais.   

14. Pateikdami filmuotą medžiagą, nuotraukas Akcijos dalyviai visam autorių teisių apsaugos 

laikotarpiui neatlygintinai suteikia Akcijos organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, 

viešai skelbti, platinti Akcijai pateiktus vaizdo įrašus bei renginyje padarytas nuotraukas, vaizdo 

https://forms.gle/ycyPnKZnXw9z3w7M6
http://www.lmnsc.lt/


2 

 

 

įrašus ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje, publikuoti LMNŠC ir partnerių interneto svetainėse bei 

LMNŠC Facebook paskyroje. 

15. Akcijos aprašas skelbiamas iniciatoriaus tinklalapyje. 

16. Dalyvavimas šioje Akcijoje reiškia sutikimą su visomis Akcijos sąlygomis. 
17. Akcijos koordinatorė: LMNŠC Pilietinio, turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus 

metodininkė Reda Zinkevičiūtė, el. p. reda.zinkeviciute@lmnsc.lt, tel. 861933755. 

_______________________________ 
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