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RESPUBLIKINIO VIRTUALAUS MENINIO KONKURSO 

 „IŠLIKĘ DVARAI LIETUVOJE“ NUOSTATAI 

 

Įtraukusis ugdymas – nuolat besikeičiantis procesas, kuriuo siekiama užtikrinti kokybišką 

ugdymąsi visiems visuomenės nariams, pripažįstant ir gerbiant įvairovę, atsižvelgiant į kiekvieno 

individualius gebėjimus ir poreikius, vengiant bet kokios diskriminacijos. (UNESCO, 2008) 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio virtualaus meninio mokinių konkurso „Išlikę dvarai Lietuvoje“ (toliau 

konkurso), nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą ir uždavinius, dalyvius ir organizavimo tvarką, darbų 

pateikties reikalavimus, konkurso organizavimo ir darbų vertinimo tvarką, dalyvių apdovanojimą. 

2. Konkursą organizuoja Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos vyr. specialioji 

pedagogė Laura Velutienė tel. +370 624 34065, vyr. profesijos mokytoja Daiva Kytrienė tel. +370 685 

69310. 

3. Konkursas organizuojamas nuotoliniu būdu.  

4. Informacija apie konkursą „Išlikę dvarai Lietuvoje“ skelbiama ugdymo įstaigos 

tinklalapyje https://ktvm.kupiskis.lm.lt ir Facebook https://www.facebook.com/KupiskioTVM 

paskyroje. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas – ugdyti mokinių gebėjimus kurti, domėtis bei fotografijos meno priemonėmis 

atskleisti išlikusių dvarų autentiką. 

6. Uždaviniai: 

 Įtraukti visavertį mokinių dalyvavimą kūrybiniame  procese. 

 Tyrinėti Lietuvos kraštą, gyvenamąją vietą, lavinti pastabumą. 

 Ugdyti kūrybinę, meninę raišką, išradingumą, originalumą. 

 Ugdyti inovatyvius technologinius įgūdžius. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIAI 

 

7. Virtualiame konkurse kviečiami dalyvauti: 

7.1. 9-12 (I-IV) klasių mokiniai; 

7.2. Socialinių įgūdžių programą besimokantys mokiniai.  

7.3. Pasiruošti konkursui mokiniams padeda - mokytojai, klasių auklėtojai, švietimo 

pagalbos specialistai, tėvai, globėjai/rūpintojai. 
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IV SKYRIUS 

KONKURSO TRUKMĖ IR ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8. Konkursas skirtas bendradarbiavimo plėtrai tarp Lietuvos ugdymo įstaigų bendruomenių. 

9. Konkurso trukmė: 2023 m. vasario 13 d. – 2023 m. kovo 6 d. 

10. Konkursui pateikta nuotrauka turi atitikti konkurso temą „Išlikę dvarai Lietuvoje“, t.y. 

nuotraukoje turi būti užfiksuotas dvaras (patys įvairiausi, nuo išpuoselėtų iki apleistų). Nuotraukoje 

neturi būti pašalinių asmenų, vaizduojama aplinka pateikiama etiškai, nenaudojami filtrai, montažai ar 

kitos priemonės. 

11. Konkursui pateikiamos tik skaitmeninių nuotraukų failai ( JPG/JPEG formatu). 

12. Dalyvis gali pateikti vieną autorinę nuotrauką (negalima pateikti nuotraukų rastų 

internete ar leidiniuose). 

13. Nuotraukos (failo)  pavadinimas - autoriaus vardas, pavardė, mokykla. 

14. Siunčiant nuotrauką reikia pridėti dalyvio anketą (žr. priedas). 

15. Darbus siųsti iki 2023 m. kovo 6 d. 

16. Nuotraukos ir dalyvių anketa siunčiama el. paštu: islikedvarailietuvoje@gmail.com  

17. Konkurso dalyvių atsiųstos nuotraukos bus publikuojamos nuo 2023 m. kovo 13 d. 

https://ktvm.kupiskis.lm.lt/ ir Facebook socialiniame tinkle https://www.facebook.com/KupiskioTVM. 

 

V. SKYRIUS 

 KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

18. Organizatorių sudaryta vertinimo komisija išrinks 3 nugalėtojus pagal šiuos kriterijus:  

18.1. Nuotraukos kokybė, originalumas, kūrybiškumas (1 nugalėtojas turintis SUP). 

18.2. Nuotraukos kokybė, originalumas, kūrybiškumas (1 nugalėtojas neturintis SUP) 

18.3. https://www.facebook.com/KupiskioTVM paskyroje, nuo 2023 m. kovo 13 d. iki 2023 

m. kovo 17 d., daugiausiai „Like“ surinkusi nuotrauka (1 nugalėtojas).  

19. Nugalėtojų paskelbimas 2023 m. kovo 24 d. 

20. Konkurso dalyviams bus išsiųsti diplomai, padėkos raštai (priede nurodytu el. pašto 

adresu). 

21. Pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, padėję dalyviams, gaus Kupiškio r. švietimo 

pagalbos tarnybos pažymą apie vykdytą metodinę veiklą (priede nurodytu el. pašto adresu). 

 

VI. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Pedagogai atsakingi už tai, kad parodos dalyvių tėvai sutinka, jog jų vaikų darbai bei 

asmens duomenys (vardas, pavardė, ugdymo įstaiga) būtų naudojami padėkos išrašymui, parodos 

eksponavimui, viešinimui švietimo įstaigos socialiniuose tinkluose. 

23. Papildomą informaciją teikia vyr. specialioji pedagogė Laura Velutienė tel. +370 624 

34065, vyr. profesijos mokytoja Daiva Kytrienė tel. +370 685 69310, ir el. paštu: 

islikedvarailietuvoje@gmail.com 

 

_________________ 
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Respublikinio virtualaus meninio konkurso 

„Išlikę dvarai Lietuvoje“ nuostatų 

Priedas 

 

RESPUBLIKINIS VIRTUALUS MENINIS KONKURSAS 

 „IŠLIKĘ DVARAI LIETUVOJE“ 

DALYVIŲ ANKETA 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas  

Dalyvio vardas, pavardė ir amžius  

Pažymėkite ar mokinys turi SUP Turi  /  neturi 

(pasirinktą pabraukti) 

Dvaro vieta/ pavadinimas  

Pedagogo vardas, pavardė, turima kvalifikacinė 

kategorija 

 

Pedagogo kontaktinis telefonas, el. paštas  

Tėvų sutikimas dėl vaiko asmens – vardo, 

pavardės, amžiaus, ugdymo įstaigos viešinimo 

Sutinka  /  nesutinka 

(pasirinktą pabraukti) 

 


