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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Konkurso „Idėjų mugė“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja reikalavimus 

konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 

 

II. KONKURSO TIKSLAI 

2.  Konkurso tikslai: 

2.1. skatinti mokinius kurti ir padėti atskleisti jų prigimtines galias; 

2.2. skleisti fizinių, biomedicinos, žemės ūkio ir technologijos mokslų sričių žinias;  

2.3. formuoti mokslinio mąstymo ir tiriamojo darbo įgūdžius; 

2.4. mokyti į informaciją ir mokslo naujoves žvelgti kritiškai, sieti su gyvenimu;  

2.5. skatinti jaunuosius tyrėjus dirbti mokslinį darbą ištisus metus ir geriau pasirengti 

Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkursui. 

 

III. ORGANIZATORIAI 

 

3. Konkursą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. 

4. Informacija apie konkursą skelbiama interneto tinklalapyje www.njmk.smm.lt, 

informacija telefonu (8 5) 2773614, el. paštu organizacinis@lmnsc.lt   

 

IV. DALYVIAI 

5. Konkurse gali dalyvauti 5–11 klasių Lietuvos mokyklų mokiniai. Konkursui teikiamo 

darbo autoriumi gali būti ne daugiau kaip vienas mokinys. Konkurso dalyvis gali būti tik vieno 

darbo autoriumi.  

 

V. REIKALAVIMAI DARBAMS 

6. Konkursui priimami fizinių, biomedicinos, žemės ūkio ir technologijos mokslų sričių 

moksliniai darbai.  

7. Konkursui teikiamas autoriaus siūlomą mokslinio tyrimo idėją arba jau pradėtą 

mokslinį tyrimą pristatantis stendinis pranešimas.  

http://www.njmk.smm.lt/
mailto:organizacinis@lmnsc.lt


8. Stendiniame pranešime turi būti nurodyta: darbo pavadinimas, autorius, mokykla ir 

klasė, darbo hipotezė, tikslas ir uždaviniai; atskleista: kuo įdomi ar išskirtinė tyrimo idėja ir kokių 

atradimų tikimasi, kokia tyrimo įranga ir rezultatų analizės metodai bus naudojami.  

9. Pateikiamų konkursui darbų tyrimai turi neprieštarauti Lietuvos Respublikos ir 

Europos Sąjungos teisės aktams. Konkursui nepriimami darbai, kuriuose tiriamos toksinės, 

narkotinės, radioaktyviosios ar sprogiosios medžiagos, atliekami eksperimentai su gyvūnais in vivo 

ar pažeidžiamos mokslinių tyrimų etikos normos.  

 

VI. KONKURSO EIGA 

10. Konkursas vyks 2017 m. gruodžio 15–16 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centre.  

11. Darbų registracija tinklalapyje www.njmk.smm.lt vyks iki lapkričio 27 d. 

12. Dalyviai stendinius pranešimus parengia pagal tinklalapyje www.njmk.smm.lt 

pateiktus šablonus (stendus spausdina organizatoriai).  

13. Ekspertai įvertina registracijos metu pateiktus stendinius pranešimus ir atrenka 

autorius, kurie kviečiami dalyvauti konkurse. Oficialūs kvietimai dalyviams siunčiami registracijos 

anketose autorių nurodytais elektroninio pašto adresais.  

14. Konkurso metu dalyviai ekspertų komisijai pristato planuojamus tyrimus.  

 

VII. DARBŲ VERTINIMAS 

15. Mokslinių darbų idėjas vertina ekspertų komisija. 

16. Vertinant atsižvelgiama į siūlomos darbo idėjos originalumą ir gebėjimą diskutuoti su 

ekspertais darbo klausimais.  

 

VIII.  NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

17. Originaliausių idėjų autoriams bus įteikti diplomai ir atminimo dovanos.  

18. Visiems mokiniams bus įteikti konkurso dalyvio diplomai, darbų vadovams – 

pažymėjimai. 

 

IX. FINANSAVIMAS 

19. Konkurso dalyvių maitinimo ir nakvynės išlaidas apmoka organizatoriai.  

20. Mokinių ir mokytojų kelionės, mokytojų maitinimo ir nakvynės išlaidas apmoka rajonų 

(miestų) savivaldybių administracijų švietimo padaliniai. 
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