
ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 

2021 M. GRUODŽIO MĖN. VEIKLOS PLANAS 

                 PATVIRTINTA 

                             Švietimo paslaugų centro direktoriaus 

                      2021-11-30 įsakymu Nr. 1VT-57 

 

  

  

 Data, 

laikas 

Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 

1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 

2021 m.  

gruodžio  

1, 8 d. 

13.00 val. 

Ilgalaikė programa „Psichikos 

sveikatos stiprinimas“  

A. Reklaitienė Elektrėnų švietimo 

paslaugų centro 

kolektyvas 

Rungos g. 5,  

Švietimo paslaugų 

centro salė, II 

aukštas, 208 kab 

Registruotis 

http://semiplius.lt 

2021 m. 

gruodžio 16 d. 

13.00 val. 

Skaitmeninių technologijų 

naudojimas mokymo ir mokymosi 

procese. Mokinių vertinimas ir 

įsivertinimas. 

Lektorė: D. Vaitmonienė, 

informacinių technologijų 

mokytoja 

J. Grisiūnienė 

R. Matonienė 

 

Elektrėnų sav. 

Kietaviškių 

progimnazijos 

mokytojai 

Saulės g. 3, 

Kietaviškės 

Iki 2021-12-16 registracija 

sistemoje http://semiplius.lt 

 

2021 m. 

gruodžio 8 d. 

12.00 val. 

Ilgalaikės programos „Pokyčių 

inicijavimas ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje: nuo komandos 

sutelkimo iki inovacijų diegimo“ 

(40 val.) 

 

III modulis tema „Švietimo 

A. Pupininkienė Vilniaus miesto 

lopšelis darželis 

"Saulėgrąža" 

Nuotoliniu būdu, 

Zoom pagalba 

Iki 2021-12-07 registruotis 

http://semiplius.lt 

Seminaras mokamas  

 

http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
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įstaigos kolektyvo konsolidavimas 

ir komandos formavimas“ (10 

val.) 

Lektorius: Nerijus Miginis 

2021 m. 

gruodžio 9 d. 

12.00 val. 

Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Mokinių 

motyvacijos, bendravimo bei 

bendradarbiavimo tarp tėvų, 

mokinių ir mokytojų skatinimo 

veiksniai šiuolaikinio ugdymo 

procese“(40 val.)  I modulis tema 

“Motyvacijos ir palaikančios 

nuostatos ugdymo procese“ (10 

val.)  

Lektorė: Aistė Dromantaitė 

A. Pupininkienė 

A. Dzikevičienė 

Semeliškių 

gimnazijos 

kolektyvas 

Nuotoliniu būdu, 

Zoom pagalba 

Iki 2021-12-08 registruotis 

http://semiplius.lt 

Seminaras mokamas  

 

2021 m.  

gruodžio 9 d. 

14.30 val. 

Pradinių klasių mokytojų gerosios 

patirties sklaida tema 

„Kokybiškas ugdymas 

kiekvienam“. 

A. Pupininkienė 

L. Živulskienė 

Visi norintys 

dalyvauti pradinių 

klasių mokytojai 

Kontaktiniu būdu 

Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 

centro posėdžių 

salė, II aukštas, 

207 kab. 

Iki 2021-12-08 registruotis 

http://semiplius.lt  

Dėmesio ! Į renginį 

atsinešti priemones, kurias 

norėtumėte parodyti 

kolegoms. 

Į pasitarimą kontaktiniu 

būdu bus priimami tik tie 

dalyviai, kurie turi 

galimybių pasą. 

Dėl galimybės prisijungti 

nuotoliniu būdu, rašykite  

El. paštu: 

ala.pupininkiene@espc.lt   

2021 m. 

gruodžio 14 d. 

9.00 val. 

Ilgalaikės programos „Pokyčių 

inicijavimas ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje: nuo komandos 

sutelkimo iki inovacijų diegimo“ 

(40 val.) 

A. Pupininkienė 

J. Zaleckienė 

Elektrėnų vaikų 

lopšelio -darželio 

"Drugelis" 

kolektyvas 

Sodų g., 7, 

Elektrėnai 

Iki 2021-12-13 registruotis 

http://semiplius.lt 

Seminaras mokamas 

http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
http://semiplius.lt/
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IV modulis tema „Inovacijų 

diegimas ugdymo įstaigoje: 

neformalusis ugdymas ir 

S.T.E.A.M“ (10 val.) 

Lektorius: Andrius Manzurovas 

2021 m. 

gruodžio 16 d. 

12.00 val. 

Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Mokinių 

motyvacijos, bendravimo bei 

bendradarbiavimo tarp tėvų, 

mokinių ir mokytojų skatinimo 

veiksniai šiuolaikinio ugdymo 

procese“(40 val.)  II modulis tema 

“Kūrybiškumo ir 

bendradarbiavimo skatinančios 

komunikacijos procesas“ (10 val.)  

Lektorė: Aistė Dromantaitė 

A. Pupininkienė 

A. Dzikevičienė 

Semeliškių 

gimnazijos 

kolektyvas 

Nuotoliniu būdu, 

Zoom pagalba 

Iki 2021-12-15 registruotis 

http://semiplius.lt 

Seminaras mokamas  

 

2021-12-28/ 

2021-12-29 

10.00 val. 

Ilgalaikės kvalifikacinės 

programos „Pamokos kokybės 

tobulinimas: šiuolaikinės 

pamokos vadyba, sąlygų ir 

prielaidų aktyviam, savivaldžiam, 

personalizuotam kiekvieno 

mokinio mokymuisi sudarymas“  

                                                                                                                                                                                                                                                                           

I modulis tema“ Mokytojo veiklų 

planavimas, šiuolaikinė pamokos 

vadyba“ (10 val.). 

Lektorė: A. Šarskuvienė 

A. Pupininkienė Semeliškių 

gimnazijos 

pedagogų 

bendruomenė 

Nuotoliniu būdu, 

Zoom pagalba 

Iki 2021-12-21 registruotis 

http://semiplius.lt 

Seminaras mokamas iš 

„Kokybės krepšelio“ lėšų. 

 

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 

2021 m. 

gruodžio 13 d. 

14.30 val. 

Metodinės tarybos narių posėdis: 

2021 m. MT ataskaita ir veiklos 

plano 2022 m. sudarymas 

D. Gudelienė 

A. Reklaitienė 

A. Pupininkienė 

J. Grisiūnienė 

 

Mokyklų 

metodinės tarybos 

nariai 

Nuotoliniu būdu, 

Zoom pagalba 

Iki 2021-12-10 registruotis 

http://semiplius.lt 

http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
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2021 m. 

gruodžio 14 d. 

13.00 val. 

 

 

Metodinis pasitarimas, skirtas  

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų metodinių 

ratelių pirmininkams, 

ikimokyklinių ir priešmokyklinių 

švietimo įstaigų vadovų 

pavaduotojams ugdymui. 

Dienotvarkė: 

1. Metodinio būrelio veiklos planas 

2022 m. 

2. Susipažinimas su mokyklos 

darželio „Žiogelis“ sensorinio 

kabineto veikla. 

A. Pupininkienė 

J. Dzimidavičienė 

L. Komparskienė 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų 

metodinių ratelių 

pirmininkams, 

ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių 

švietimo įstaigų 

vadovų 

pavaduotojams 

ugdymui. 

Trakų g. 6, 

mokykla darželis 

„Žiogelis“ 

sensorinis 

kabinetas, 

„Drugelio“ grupėje 

Iki 2021-12-13 registruotis 

http://semiplius.lt  

2021 m. 

gruodžio 16 d. 

15.00 val. 

Mokyklų bibliotekininkų 

metodinio būrelio pasitarimas 

L. Dzingienė 

V. Pranckevičienė 

bibliotekininkai Švietimo paslaugų 

centras, Rungos g. 

5, Elektrėnai 

Iki 2021-12-16 registruotis 

http://semiplius.lt 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 

2021 m. 

lapkričio 8 d.-

gruodžio 3 d.  

Informatikos ir informatinio 

mąstymo konkursas „Bebras“, I 

etapas, 1-12 klasės 

J. Grisiūnienė 1-12 kl. mokiniai Nuotoliniu būdu www.bebras.lt  

2021 m. 

gruodžio 4 d. 

33-asis Lietuvos mokinių fizikos 

čempionatas. 

J. Grisiūnienė 9-12 kl. registruoti 

mokiniai 

Nuotoliniu būdu Registracija  

www.olimpiados.lt arba 

www.lmnsc.lt  

2021 m. 

gruodžio mėn. 

Elektrėnų savivaldybės vaikų ir 

mokinių kūrybinių atvirukų 

konkurso „Kalėdinis paštas" 

darbų paroda 

G. Mataitienė 

A. Pupininkienė 

Vaikų ir mokinių 

kūrybiniai darbai 

Paroda 

eksponuojama  

 

2021 m.  

gruodžio 14 d. 

9.30 val. 

Informatikos olimpiada 

LMIO savivaldybės etapas  

J. Grisiūnienė 9-12 kl. mokiniai Nuotoliniu arba 

kontaktiniu būdu. 

Informacija bus 

pateikta atskiru 

raštu 

 

http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://www.bebras.lt/
http://www.olimpiados.lt/
http://www.lmnsc.lt/
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2021 m. 

gruodžio 15 d. 

10.30 val. 

 

Konkursas „Dainų dainelė“ A. Pupininkienė 

E. Petkevičius 

Vertinimo komisija 

pagal EŠPC 2021-

11-26 direktoriaus 

įsakymą Nr. 1VT-

56, konkurso 

dalyviai 

Kontaktiniu būdu  

Rungos g. 5, 

Elektrėnų meno 

mokyklos salėje 

Iki 2021-12-07 dalyvių 

sąrašus, patvirtintus 

švietimo įstaigos vadovo 

parašu ir nuskanuotus,  

atsiųsti el. p. 

ala.pupininkiene@espc.lt  

Paraiškos forma pridedama 

prie EŠPC plano priedų 

Iki 2021 m. 

gruodžio 22 d. 

Elektrėnų savivaldybės vaikų ir 

mokinių kūrybinis atvirukų 

konkursas „Kalėdinis paštas" 

G. Mataitienė 

A. Pupininkienė 

Mokiniai : 

I amžiaus grupė 5-

8 metų; 

II amžiaus grupė 9-

12 metų; 

III amžiaus grupė 

13-18 metų.                                                     

Elektrėnų meno 

mokyklos dailės 

skyrius 

Darbai siunčiami kokybiškai 

nufotografuoti: 

iki 2021 m. gruodžio 22 d. 

el. p. 

gitana.mataitiene@gmail.co

m 

NEFORMALUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 
2021 m.  

gruodžio mėn. 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

ir tęstinio mokymosi (NSŠ) 

programų,  kurioms 2021 m. 

skirtas finansavimas, teikėjų 

konsultavimas bei programų 

vykdymo stebėsena 

A. Pupininkienė 

 

NSŠ programų 

teikėjai 

Neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio 

mokymosi 

programų teikėjų 

grafikuose 

nurodytose vietose 

 

2021 m. 

gruodžio 2 d. 

10.00 val. 

Elektrėnų trečiojo amžiaus 

universiteto valdybos posėdis dėl 

2022 m. veiklos planavimo. 

A. Pupininkienė 

V. Pranckevičienė 

J. Grisiūnienė 

 

 

TAU taryba Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 

centro posėdžių 

salė, II aukštas, 207 

kab. 

 

 

 

 

 

 

mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
mailto:gitana.mataitiene@gmail.com
mailto:gitana.mataitiene@gmail.com
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ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
2021 m. 

gruodžio 

mėn.  

Mokinių (vaikų) specialiųjų 

ugdymosi poreikių vertinimas. 

G. Mačionienė 

 

Elektrėnų 

savivaldybės 

Švietimo įstaigos. 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba. 

 

Informacija apie tikslią datą ir 

laiką iš anksto derinama su 

ugdymo įstaigomis/tėvais 

(globėjais). 

Kontaktinis asmuo:  

G. Mačionienė 

Tel.: (8-528) 39 784. 

2021 m.  

gruodžio 

mėn. 

Informacinė, metodinė ir 

konsultacinė pagalba tėvams 

(globėjams, rūpintojams), švietimo 

įstaigų pedagogams ir švietimo 

pagalbos specialistams.  

G. Mačionienė 

L.Baranauskienė 

I.Puronienė 

A.Sasnauskienė 

 

 

 

 

Elektrėnų 

savivaldybės 

Švietimo įstaigos, 

tėvai 

Nuotoliniu būdu Kontaktiniai asmenys:  

PPT specialistai 

Tel.: (8-528) 39 784. 

gintare.macioniene@espc.lt 

laura.baranauskiene@espc.lt 

ingrida.puroniene@espc.lt 

aliona.sasnauskiene@espc.lt 

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (toliau - TAU) RENGINIŲ GRAFIKAS 

KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS 
Kuratorė Ala Pupininkienė, tel.39 826, el.p. ala.spc@elektrenai.lt 

2021 m. 

gruodžio  

16 d. 

14.00 val. 

 

Praktinis užsiėmimas „Kalėdinės 

eglės iš samanų“. 

Išmoksime gaminti kalėdinius 

papuošimus. 

Lektorė: Jurgita Treinytė, tradicinių 

amatų meistrė. 

Atsakingas asmuo:  

Ala Pupininkienė, 

Tel: 8 528 39826 

 

TAU studentai Rungos g. 5, 

Elektrėnai 

Švietimo paslaugų 

centro metodinis 

kabinetas,  

208 kab. 

Dalyvių skaičius – 18 

Užsiėmimo trukmė – 3 val. 

 

SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS 
Kuratorė Jurgita Grisiūnienė, tel.39 826, el.p. jurgita.grisiuniene@espc.lt 

2021 m. 

gruodžio 1, 8, 

15, 22, 29 d.  

9.00 val. 

Fizinio aktyvumo užsiėmimai Atsakingas asmuo: 

J. Grisiūnienė 

Tel: 8 528 39826 

jurgita.grisiuniene@

espc.lt 

 

TAU studentai Švietimo paslaugų 

centras, Rungos g. 5, 

Elektrėnai 

Renginys nemokamas 

mailto:gintare.macioniene@espc.lt
mailto:ingrida.puroniene@espc.lt
mailto:ala.spc@elektrenai.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
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2021 m. 

gruodžio 7 d. 

9.00 val. 

Paskaita „ Kaip būti laimingu“. 

Lektorius  Saulius Girčys 

Elektrėnų sveikuolių klubo 

pirmininkas. 

Atsakingas asmuo: 

J. Grisiūnienė 

Tel: 8 528 39826 

jurgita.grisiuniene@

espc.lt  

TAU studentai Rungos g. 5, Švietimo 

paslaugų centras, II 

aukštas, 208 kab. 

Renginys nemokamas 

ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS 

Kuratorė Vida Pranckevičienė, tel. 39 826, 8 686 38 404, el.p. vidap.spc@elektrenai.lt 

2021 m. 

gruodžio 8 d. 

15.00 val. 

 

Paskaitų ciklas „Lietuvos istorijos 

klausimai“. Lektorė, humanitarinių 

mokslų docentė, dr. Vida Kniūraitė. 

V. Pranckevičienė TAU studentai Švietimo paslaugų centras, 

Rungos g. 5, Elektrėnai 

 

 

INFORMACIJA 

 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Pastabos 

Iki  

2021 m. 

gruodžio 10 d. 

Pateikti Ikimokyklinio ugdymo  

2021/2022 mokslo metų statistinę 

ataskaitą ŠV-03  (mokiniai), ŠV-03  

(pedagogai), ŠV-03  (įstaigos  bendroji 

informacija, nepedagoginiai 

darbuotojai, plotas ir kt. ) 

V.Pranckevičienė Pagal raštą 2021-11-16 Nr. 2VR-83, 

„Dėl statistinių ataskaitų “ 

Pateikimo 

laikas bus 

patikslintas 

Pateikti mokyklinės dokumentacijos 

užsakymą 

V.Pranckevičienė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:vidap.spc@elektrenai.lt
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ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VAIKŲ IR MOKINIŲ KONKURSO „DAINŲ DAINELĖ“ DALYVIŲ ANKETA 

 

_________________________________________________________mokyklos savivaldybės etapo dalyvis (-iai) 

 

 

Eil. 

nr. 

Konkurso 

Dalyvis (vardas, 

pavardė, 

kontaktas, tikslus 

atstovaujamos 

ugdymo įstaigos 

pavadinimas) 

Amž. 

gr. 

(A,B, 

C, D) 

Vadovas 

(vardas, 

pavardė, 

kontaktai) 

Programa (autoriaus pilnas vardas, 

pavardė, kūrinio pavadinimas, kitomis 

kalbomis atliekamų dainų pavadinimą 

nurodant vertimą į lietuvių kalbą) 

Akompanuoja 

(pritaria) 

(vardai, pavardės, 

atstovaujama švietimo 

įstaiga) 

Reikalinga įranga, 

instrumentai 

1       

   

   

2       

   

   

3       

   

   

Skiltyje „Konkurso dalyvis“ prašome nurodyti:  

Solistams: vardas, pavardė, tikslus atstovaujamos ugdymo įstaigos pavadinimas. 

Duetams, tercetams, kvartetams:  dalyvių vardai, pavardės, tikslus atstovaujamos ugdymo įstaigos pavadinimas. 

Kitiems ansambliams: ansamblio pavadinimas, visų dalyvių vardai, pavardės, tikslus atstovaujamos ugdymo įstaigos pavadinimas.  

Amžiaus grupei dalyviai priskiriami kai jiems tais kalendoriniais metais sueina: A grupei – 3 metai,  B grupei – 7 metai,  C grupei – 11 metų, D 

grupei – 15 metų. Konkurse dalyvaujantys ansambliai amžiaus grupei priskiriami pagal daugumos dalyvių amžių. A grupės dalyviams pageidautina 

nurodyti ir jų amžių metais. Kitose amžiaus grupėse nurodyti, kurioje klasėje dalyviai mokosi pagal bendrojo lavinimo mokyklą.  

Vadovus prašome nurodyti vardą, pavardę ir savo kontaktus. 

Nurodant programą parašyti dainos pavadinimą, kitomis kalbomis atliekamų dainų pavadinimo vertimą į lietuvių kalbą. Nurodant muzikos ir 

teksto autorius nenaudoti trumpinių, t. y., parašyti pilną vardą ir pavardę. 

 

Pasirašo įstaigos vadovas 



PATVIRTINTA 

Elektrėnų meno mokyklos direktoriaus  

2021 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V1-49 

 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ KŪRYBINIO ATVIRUKO 

KONKURSO ,,KALĖDINIS PAŠTAS“ NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Elektrėnų savivaldybės mokinių kūrybinio atviruko konkurso „Kalėdinis paštas“  nuostatai 

reglamentuoja konkurso organizavimo tvarką, reikalavimus pateiktiems darbams, vertinimo ir 

apdovanojimo tvarką. 

2. Konkursą organizuoja - Elektrėnų meno mokykla el. p. 

elektrenu.meno.mokykla@gmail.com, Elektrėnų meno mokyklos dailės mokytoja Gitana 

Mataitienė,  telefonas +37061888708,    

el. p. gitana.mataitiene@gmail.com,   Elektrėnų švietimo paslaugų centras - kontaktinis asmuo 

metodininkė Ala Pupininkienė, telefonas (8 528) 39 826 el. paštas ala.pupininkiene@espc.lt.  

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konkurso tikslas – skatinti mokinių kūrybiškumą, vertybinių nuostatų puoselėjimą. 

4. Konkurso uždaviniai: 

4.1. skatinti mokinius domėtis lietuvių kalendorinėmis šventėmis; 

4.2. suteikti galimybę įprasminti Šv. Kalėdų džiaugsmą; 

4.3. skatinti mokinius originaliai ir kūrybiškai eksperimentuoti. 

 

III. KONKURSO DALYVIAI 

 

5. Konkurse gali dalyvauti Elektrėnų savivaldybės mokiniai: 

5.1 Amžiaus grupė 5-8 metų; 

5.2 Amžiaus grupė 9-12 metų; 

5.3 Amžiaus grupė 13-18 metų. 

 

IV. DARBŲ PATEIKIMO KONKURSUI SĄLYGOS 

 

6. Darbo formatas A5, atlikimo techniką ir priemones dalyviai pasirenka savarankiškai. 

7. Konkursui darbai siunčiami kokybiškai nufotografuoti. Darbo nuotrauka turi būti ne didesnės  

nei 3 megabaitų apimties, JPEG arba JPG formato, gali būti pakoreguotos (apdirbtos) skaitmeniniu 

būdu: apkirptos ir išlygintos. 

8. Siunčiant darbų nuotraukas būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, amžių, ugdymo įstaigą 

mailto:elektrenu.meno.mokykla@gmail.com
mailto:gitana.mataitiene@gmail.com
mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
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ir rengusį mokytoją. 

9. Kartu su darbų nuotraukomis pateikiami dalyvių sąrašai. 

 

V.  KONKURSO EIGA 

 

10. Darbus atsiųsti iki 2021 m. gruodžio 22 d. el. p. gitana.mataitiene@gmail.com 

,  dailės mokytojai Gitanai Mataitienei. 

11. Gautų darbų peržiūra vyks 2022 m. sausio 6 d. Darbų autoriams bus skiriamos nominacijos. 

12. Nominuotiems dalyviams ir juos rengusiems mokytojams bus skiriamos padėkos. 

13. Rezultatai bus skelbiami 2022 m. sausio 14 d. Elektrėnų meno mokyklos interneto 

svetainėje  ir socialiniame tinkle Facebook, Elektrėnų meno mokyklos paskyroje.   

 

VI. DARBŲ VERTINIMAS 

 

14. Darbų vertinimo kriterijai: 

14.1. Atitikimas temai; 

14.2. Estetika ir meniškumas; 

14.3. Originalumas; 

14.4. Atlikimo technika; 

15. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę nevertinti darbų, jeigu jie neatitinka konkurso  

nuostatų reikalavimų arba pateikiami po nurodyto termino. 

16. Konkurso darbų paroda eksponuojama Elektrėnų meno mokyklos interneto svetainėje  ir  

socialiniame tinkle Facebook Elektrėnų meno mokyklos, Elektrėnų savivaldybės, Elektrėnų 

švietimo paslaugų centro paskyrose.     

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

     17. Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų atsiųstus 

darbus fotografuoti ir nurodę jų autorystę naudoti konkurso viešinimui (plakatai, periodinė spauda, 

parodos ir kt.), publikuoti internetinėje erdvėje. 

18. Konkursui pateikti darbai negali būti nukopijuoti – už autoriaus teisių pažeidimus pagal 

galiojančius teisės aktus atsako darbus atsiuntę konkurso dalyviai. 

19. Konkursui atsiųsti (pateikti) darbai autoriams negrąžinami. 

20. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis konkurso sąlygomis. 

 

______________________________ 
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