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RESPUBLIKINIO  FOTOKONKURSO-PARODOS 

„AUKIME KURDAMI" 

NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio fotokonkurso-parodos „Aukime kurdami“  (toliau → fotokonkurso-parodos) 

nuostatai reglamentuoja fotokonkurso-parodos   tiksl , uždavinius, s lygas, organizavimo,  
vertinimo, aptarimo bei nugal toj  apdovanojimo tvark . 

2. Fotokonkursas-paroda skirtas kūrybiškumo ugdymui ir ugdymuisi. 
3. Fotokonkurso-parodos socialiniai partneriai: TAURAG S RAJONO SAVIVALDYB S 

PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRAS ( toliau → PMMC ), LIETUVOS 

FOTOMENININK  S JUNGOS NARIAI. 
4. Fotokonkurs -parod  organizuoja Taurag s rajono  Lauksargi   pagrindin s mokyklos 

priešmokyklinio ugdymo pedagog  Vida Juščien . 

II.  TIKSLAS  

 

Pl toti pedagoginę saviraišk  ir kūrybiškum , bendradarbiavim , gerosios patirties 
sklaid  bei ieškant  nauj  menin s raiškos būd  - kūrybiškai organizuoti ugdymo proces   
atskleidžiant įvairius vaik  geb jimus kasdien je, šventin je, projektin je ar kitoje veikloje.  
 

III. UŽDAVINIAI 

 

1. Siekti ugdomosios veiklos tikslingumo, veiksmingumo, rezultatyvumo bendraujant ir 

bendradarbiaujant  su įvairiais socialiniais partneriais, pedagogais,  vaikais ir j  šeimomis. 

2. Fotografuoti įvairi  kūrybinę vaik  veikl   ugdymo įstaigoje, gamtoje, renginiuose. 

3.  Ugdyti kūrybiškumo geb jimus  skatinant vaikus dom tis supančia aplinka,  j  pritaikyti 
kūrybini  sumanym   įgyvendinimui bei sudarant s lygas spontaniškai meninei raiškai.  
  

 

 

 

 



III. SĄLYGOS 

 

1.  Dalyvauja respublikos ugdymo įstaig  priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir pradini  
klasi  mokytojai. 

2. Fotonuotraukos formatas – 15 x 21 cm. 

3. Dalyvis pateikia vien  fotonuotrauk . 
4. Pridedama kortel  (8 x 4 cm), kurioje nurodoma: autoriaus vardas ir pavard , užfiksuotos 

akimirkos pavadinimas, ugdymo įstaigos pavadinimas, kontaktai (adresas, telefonas, 

elektroninio pašto adresas ). 
5. Fotonuotrauka pritvirtinama prie A4 formato tvirto pagrindo ( spalvoto kartono ar kitokios 

medžiagos ). 
6. Fotokonkursui-parodai negalima pateikti nukopijuotos kit  autori  nuotraukos. Už 

autorini  teisi  pažeidimus, pagal galiojančius teis s aktus, atsako dalyvis, atsiuntęs 

fotonuotrauk . 

7. Nepriimama fotonuotrauka, atsi sta elektroniniu paštu, kitomis elektroninio komunikavimo 
priemon mis ar skaitmenin se laikmenose. 

8. Atsi sta fotonuotrauka  autoriui negr žinama. 

9. Pateikta fotonuotrauka turi atitikti fotokonkurso-parodos tem . 
 

IV. ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

1.  Fotokonkursas-paroda vyksta nuo 2015 m. lapkričio 02 d. iki 2016 m. sausio 19 d. 

2. Fotonuotraukoje užfiksuoti vaikai ir j  t vai ( glob jai ), pedagogai, kiti asmenys  sutinka, 

kad vaiko ar kito asmens atvaizdas fotonuotraukoje, būt  naudojami, skelbiami švietimo, 
informavimo tikslais. 

3. Apie dalyvavim , pateikiant vard , pavardę ir ugdymo įstaig ,  informuoti iki lapkričio 20 d. 
el. pašto adresu: pedagogas@taurage.lt . 

4. Dalyvis  fotonuotraukas pateikia ( atsiunčia )  iki gruodžio 04 d. į  Taurag s rajono 
savivaldyb s PMMC ( Donelaičio gatv  21, Taurag  ). 

5. PMMC direktor s įsakymu sudaroma vertinimo komisija. 
 

V. VERTINIMAS  

 

1. Fotonuotraukas vertina ne mažiau kaip 3 nari  vertinimo komisija,  kuri  sudaro  Lietuvos 
fotomeninink  s jungos nariai ir kiti, Taurag s rajono priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo metodini  būreli  metodin s tarybos deleguoti, asmenys. 
2. Skiriamos trys prizin s vietos ir įvairios nominacijos. 
3. Pagrindiniai fotonuotrauk   vertinamo kriterijai:  

  originalumas; 

  menin  raiška; 
  kokyb ; 
  tvarkingumas; 

  nuostat  reikalavim  atitikimas; 
  išliekamoji fotonuotrauk  vert . 

4. Fotonuotraukos, pateiktos v liau nei nurodyta ši  nuostat  V skyriaus 3 punkte, 
vertinamos nebus. 

5. Vertinimo komisijos sprendimas neskundžiamas. 
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VII. APDOVANOJIMAS IR APTARIMAS 

 

1. 2016 m. sausio m nesį ( apie tikslesnę dat  bus informuota v liau ) bus paskelbti ir 
apdovanoti fotokonkurso-parodos nugal tojai,  aptariama fotonuotrauk  paroda. 

2. Fotokonkuro-parodos rezultatai skelbiami viešai informacijos priemon se. 
3. Autoriui, už fotonuotrauk  eksponavim , honoraras nemokamas. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

     

1. Dalyvis sutinka, kad  fotonuotraukas galima publikuoti  nemokant honoraro. 

2. Dalyvavimas fotokonkurse-parodoje reiškia dalyvio sutikim  su visais ši  nuostat  

punktais. 

3. Atsiradus nuostatuose nenumatytoms aplinkyb ms,  organizator  pasilieka teisę keisti 

fotokonkurso-parodos nuostatus apie pakeitimus nedelsiant informuojant dalyvį. 
 

FOTOKONKURSO-PARODOS R M JAI: 

 

Taurag s rajono savivaldyb s PMMC, 

 

Lauksargių pagrindin  mokykla, 

 

Fotokonkurso-parodos organizator . 

 

 

 

 

 

 

 

   Nuostatus pareng  Vida Juščien  ( tel. 868620376 ). 


