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TELŠIŲ RAJONO SUAUGUSIŲJŲ GYVENTOJŲ VIRTUALAUS KONKURSO-PROTMŪŠIO 

 „TELŠIAI – MENŲ MIESTAS“, SKIRTO SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITEI,  

NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Telšių rajono suaugusiųjų gyventojų virtualaus konkurso-protmūšio „Telšiai – menų miestas“ (toliau 

 – Protmūšis), skirto 2022 m. Suaugusiųjų mokymosi savaitei (toliau – Savaitė), nuostatai reglamentuoja 

Protmūšio tikslą, dalyvius, organizavimo tvarką. 

2. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos iniciatyva Savaitė Lietuvoje organizuojama 23-ąjį kartą. 

 Šių metų Savaitės idėją įkvėpė menininko Jono Meko mintys apie prasmės ieškojimą kasdieniuose 

dalykuose, apie mokymąsi – kasdienybės prasmę.  Ši Savaitė pavadinta „Mokymosi siluetai“. Suaugusieji 

kviečiami atsakymų ieškoti savo edukacinėse aplinkose, mokymosi susitikimuose su kitais ir su savimi. 

Telšiai vadinami menų miestu, nes čia apstu meno ženklų, skirtų Žemaitijos istorijai. Be to, 2016 m. Telšių, 

kaip Lietuvos kultūros sostinės, programa buvo suskirstyta  į meno kalbas: teatrą, šokį, folklorą, muziką ir 

vizualiuosius menus. Protmūšio metu gyventojai turės galimybę ne tik parodyti savo žinias apie šių dienų 

kultūrines aktualijas, bet ir prisiminti Telšiuose gyvenusius žymius žmones ir jų indėlį į šio miesto ir visos 

Žemaitijos kultūrinį paveldą.  

3. Protmūšį organizuoja Telšių švietimo centras, partneriai – Telšių rajono savivaldybės administracijos 

 Švietimo ir sporto skyrius, Vilniaus dailės akademijos Telšių filialas.  
 

II. TIKSLAS 
 

4. Protmūšio tikslas – skatinti rajono suaugusiųjų gyventojų motyvaciją pažinti savo kraštą, jo kultūrą, 

 stiprinti tautinio tapatumo, bendrumo jausmą, ugdyti pilietiškumą.   
 

                                                               III. DALYVIAI 
 

5. Protmūšyje gali dalyvauti Telšių rajono suaugusieji: įstaigų, seniūnijų, įmonių darbuotojai asociacijų, 

 bendruomenių nariai ir atstovai. 

6. Protmūšyje dalyvaujanti organizacija sudaro komandą iš ne daugiau kaip 6 asmenų. Vienas 

 komandos narys paskiriamas kontaktiniu asmeniu gauti ir perduoti informaciją. 

7. Komanda sukuria savo pavadinimą, kurį naudos Protmūšio metu.   
 

IV. ORGANIZAVIMAS 
 

8. Paraiškos dėl dalyvavimo Protmūšyje pateikiamos Telšių švietimo centrui elektroniniu paštu 

 nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt iki lapkričio 22 d. 12 val. (žr. Priedas Nr.1). 

9. Protmūšis vyks 2022 m. lapkričio 25 d. 12–13 val. nuotoliniu būdu, vaizdo konferencijų ir pokalbių 

 platformoje „Zoom“. Prieš renginį į Protmūšį registravusi komanda į kontaktinio asmens nurodytą el. paštą 

gaus prisijungimo prie „Zoom“ nuorodą. Protmūšis vyks internetinio įrankio „Kahoot“ platformoje.  

10. Protmūšio vykdymui bus reikalinga: kompiuteris, planšetė arba mobilus telefonas. Protmūšio 

 klausimus / užduotis dalyviai matys savo kompiuterio ekrane. Žaidėjai atsakymus pateiks per žaidimui 

naudojamą savo priemonę – planšetę arba mobilųjį telefoną. 
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11. Kontaktai pasiteirauti: mob. +370 600 98 372 arba el. p. nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 
 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

12. Protmūšio 1–3 vietų laimėtojų komandos bus apdovanojamos Telšių rajono savivaldybės 

 administracijos atminimo dovanėlėmis.  

13. Protmūšio organizatoriai pasilieka teisę medžiagą / informaciją apie Protmūšio laimėtojus publikuoti 

 įstaigos svetainėje ir kituose tinklalapiuose. 
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Priedas Nr.1 

 

 PARAIŠKA DĖL DALYVAVIMO TELŠIŲ RAJONO SUAUGUSIŲJŲ  GYVENTOJŲ  

NUOTOLINIAME PROTMŪŠYJE-KONKURSE  

„TELŠIAI – MENŲ MIESTAS“ 

 

Įstaiga, seniūnija, įmonė, asociacija, 

bendruomenė ir kt. 

Komandos pavadinimas Kontaktinis asmuo,  

el. p., tel. nr. 

   

   

 

 

 


