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VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRO 

KONKURSŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro (toliau – Centras) 

konkursų organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Konkursų aprašas) nustato konkursų organizavimo  

tvarką. 

2. Konkursų aprašo tikslas – užtikrinti sklandų konkursų organizavimą Centre. 

3. Konkursų aprašu remiamasi rengiant ir organizuojant Centre tarptautinius, 

nacionalinius, regioninius ir Centro vidinius konkursus. 

4. Konkursų apraše aptariamas konkursų inicijavimas, organizavimas, taip pat 

reikalavimai konkursų temoms. 

5. Konkursų apraše vartojamos sąvokos: 

Konkursas - organizuotas mokinių ar jų grupių rungtyniavimas ugdymo tikslais. Į šią 

sąvoką įeina ir olimpiadų, varžybų, rungtynių vykdymas. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSŲ ORGANIZAVIMAS 

 

6. Centre konkursą gali inicijuoti kiekvienas darbuotojas, tai suderinęs su savo skyriaus 

vedėju. Skyriaus vedėjui teikiamas Konkurso aprašas (1 priedas). 

7. Gavus skyriaus vedėjo pritarimą, direktoriaus įsakymu paskiriama konkurso 

organizavimo darbo grupė. 

8. Konkurso organizavimo darbo grupė parengia konkurso nuostatus, kuriuose 

aprašomi konkurso tikslai, laikas, dalyviai, eiga, vertinimo kriterijai, ir organizuoja konkursą. 

9. Konkursai organizuojami vadovaujantis Centro renginių organizavimo tvarkos 

aprašu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės 

aktais, nustatančiais su vaikų ugdymu, sveikata, saugumu ir higiena susijusias normas ir 

reikalavimus. 



10. Informacija apie konkursą yra skelbiama Centro internetinėje svetainėje (nuostatai, 

nugalėtojai, straipsnis apie konkursą Naujienų rubrikoje). 

11. Skiriamos šios konkursų teminės sritys: 

11.1. Profesinis meistriškumas. Konkursai turi būti skirti skatinti profesinę meistrystę. 

11.2. Pilietiškumas. Konkursai turi būti skirti stiprinti vaikų ir jaunimo pilietiškumą, 

pilietinę savimonę, paskatinti savanorystę ar kitą veiklą vietos bendruomenės, regiono ar šalies 

problemoms spręsti. 

11.3. Sveikatingumas ir fizinis aktyvumas. Konkursai turi būti skirti didinti motyvaciją 

judėti, stiprinti sveikatą, populiarinti fizinį aktyvumą kaip bendros kultūros dalį. 

11.4. Kultūrinė edukacija. Konkursai turi skatinti kultūrinę ir / ar meninę raišką. 

11.5. STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir 

eksperimentinė veikla). Konkursai turi skatinti neformaliojo vaikų švietimo veiklas gamtos mokslų, 

technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse, sieti kūrybiškumo ugdymą su moderniosiomis 

technologijomis. 

11.6. Profesinis orientavimas ir viešieji ryšiai. Konkursai turi būti skirti didinti Centro 

vardo žinomumą viešojoje erdvėje. 

11.7. Kiti 10 punkte išvardintas temas neatitinkantys konkursai, olimpiados ir varžybos. 

 

   III SKYRIUS 

TARPTAUTINIŲ, NACIONALINIŲ IR REGIONINIŲ KONKURSŲ ORGANIZAVIMAS 

 

12. Centras regioninius, nacionalinius ar tarptautinius konkursus organizuoti gali: 

12.1. savarankiškai; 

12.2. pasitelkdamas partnerius – kitus nacionalinius ir / ar užsienio mokymo teikėjus, 

valstybines institucijas (Švietimo ir mokslo ministerija ar kt.), profesines asociacijas (Lietuvos 

inžinerinės pramonės asociacija, Lietuvos spaustuvininkų asociacija ar kt.). 

12.3. kaip partneris. 

13. Konkursai yra organizuojami vadovaujantis konkurso organizavimą 

reglamentuojančiais dokumentais: konkurso nuostatais, konkursų organizavimo tvarka, renginių 

organizavimo tvarka ir nusistovėjusiomis tradicijomis.  

14. Centro tarptautinius, nacionalinius ir regioninius profesinio meistriškumo konkursus 

organizuoja Centro, skyrių administracija kartu su profesijos mokytojais ir mokytojais/ arba 

metodinėmis grupėmis, taip pat sveikintinas vyresniųjų kursų mokinių įtraukimas.  

 

 



IV SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Konkurso vykdytojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už konkurse dalyvaujančių 

asmenų saugą, sveikatos priežiūrą, higienos sąlygas ir veiklos organizavimo kokybę. 

16. Konkursų organizavimo tvarkos aprašas nustoja galioti patvirtinus naują tvarkos 

aprašą ar sustabdžius jo galiojimą direktoriaus įsakymu. 

                                          

 

 

 

APROBUOTA 

Centro tarybos 2017 m. spalio 23 d.    

posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. V8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vilniaus technologijų ir verslo 

profesinio mokymo centro 

konkursų organizavimo tvarkos aprašo  

1 priedas 

 

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRO 

_______________________________________ SKYRIUS 

          

                    

a 

 TVIRTINU 

 Skyriaus vedėjas  

 

 _______________ 

  

  

KONKURSO APRAŠAS 

________________ 

(data) 

 

Konkurso pavadinimas  

 

Tikslinė grupė 

(kam skirtas konkursas?) 

 

 

 

Data, laikas 

 

 

 

Trukmė  

 

 

 

Vieta  

 

 

 

Tikslai ir uždaviniai 

 

 

Oganizatoriai 

 

 

Dalyviai 

 

 

Eiga  

Vertinimo kriterijai  

Kita svarbi informacija  

 

 

Konkurso iniciatyvinė grupė: 

__________________________________ 
v., pavardė, parašas 

__________________________________ 
v., pavardė, parašas 


