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RESPUBLIKINIO  FOTOKONKURSO-PARODOS 

„VAIKAI GAMTOJE" 

NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROS NUOSTATOS 
 

1. Respublikinio fotokonkurso-parodos „Vaikai gamtoje“  (toliau-fotokonkurso-parodos) 
nuostatai reglamentuoja fotokonkurso-parodos  tikslą, uždavinius, sąlygas, organizavimo,  
vertinimo, aptarimo bei nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 

2. Fotokonkursas-paroda skirtas gamtos saugojimo ir puoselėjimo bei pažinimo nuostatoms 
ugdyti. 

3. Fotokonkurso-parodos socialiniai partneriai:  
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI 
CENTRAS ( toliau-PMMC ), LIETUVOS FOTOMENININKŲ SĄJUNGOS NARIAI. 
4. Fotokonkursą-parodą organizuoja Tauragės rajono ugdymo įstaigų priešmokyklinio ugdymo 

pedagogės: Daiva Eičienė (Gaurės pagrindinė mokykla,  Eičių skyrius), Sonata Gestautienė 
(Gaurės pagrindinė mokykla), Vida Juščienė ( Lauksargių pagrindinė mokykla). 
 

II.  TIKSLAS  
 
Ieškant  naujų meninės raiškos būdų-plėtoti pedagoginę saviraišką ir kūrybiškumą, kūrybiškai 
atskleisti gamtos grožį ugdant vaiko domėjimąsi ja, gebėjimą pastebėti  pokyčius, norą pažinti, 
saugoti bei puoselėti gamtą. 
 
III. UŽDAVINIAI 

 
1. Bendrauti ir bendradarbiauti su įvairiais socialiniais partneriais, vaikais ir jų šeimomis 

siekiant ugdomosios veiklos tikslingumo, veiksmingumo ir rezultatyvumo. 
2. Fotografuoti vaikus, įvairią jų veiklą gamtoje. 
3. Skatinti vaikus domėtis gamta, jos spalvomis ir grožiu. 
4. Ugdyti atsakomybės, kūrybiškumo gebėjimus.  

 



IV.  SĄLYGOS 
 

1.  Dalyvauja respublikos ugdymo įstaigų priešmokyklinio ugdymo pedagogai. 
2. Fotonuotraukų formatas – 15 x 21 cm. 
3. Dalyviai pateikia vieną fotonuotrauką. 
4. Pridedama kortelė (8 x 4 cm), kurioje nurodoma: autoriaus vardas ir pavardė, 

užfiksuotos akimirkos pavadinimas, ugdymo įstaigos pavadinimas, kontaktai 
(adresas, tel. Nr., el. pašto adresas ). 

5. Fotonuotraukos pritvirtinamos prie A4 formato tvirto pagrindo ( spalvoto kartono ar 
kitokios medžiagos ). 

6. Fotokonkursui-parodai negalima pateikti nukopijuotų kitų autorių nuotraukų. Už autorinių 
teisių pažeidimus, pagal galiojančius teisės aktus, atsako dalyviai, atsiuntę fotonuotraukas. 

7. Nepriimamos fotonuotraukos, atsiųstos elektroniniu paštu, kitomis elektroninio 
komunikavimo priemonėmis ar skaitmeninėse laikmenose. 

8. Atsiųstos fotonuotraukos autoriui negrąžinamos. 
9. Pateiktos fotonuotraukos turi atitikti fotokonkurso-parodos temą. 

 
V. ORGANIZAVIMO TVARKA 

 
1.  Fotokonkursas-paroda vyksta nuo 2013 m. kovo 25 d. iki gegužės  31 d. 
2. Fotonuotraukose užfiksuoti priešmokyklinukai ir jų tėvai ( globėjai ), pedagogai, kiti 

asmenys  sutinka, kad vaiko ar kito asmens atvaizdas fotonuotraukoje, ugdymo ar 
kita įstaiga būtų naudojami, skelbiami švietimo, informavimo tikslais. 

3. Dalyviai  fotonuotraukas pateikia ( atsiunčia )  iki gegužės mėn. 03 d. į  Tauragės 
rajono savivaldybės PMMC ( Donelaičio gatvė 21, Tauragė ). 

4. PMMC direktorės įsakymu sudaroma vertinimo komisija. 
 

VI. VERTINIMAS  
 

1. Fotonuotraukas vertina ne mažiau kaip 5 narių vertinimo komisija,  kurią sudaro  
Lietuvos fotomenininkų sąjungos nariai ir kiti, Tauragės rajono priešmokyklinio ugdymo 
metodinio būrelio metodinės tarybos deleguoti, asmenys. 

2. Skiriamos trys prizinės vietos ir įvairios nominacijos. 
3. Pagrindiniai fotonuotraukų  vertinamo kriterijai:  

�  originalumas; 
�  meninė raiška; 
�  kokybė; 
�  tvarkingumas; 
�  nuostatų reikalavimų atitikimas; 
 � išliekamoji fotonuotraukų vertė. 

4. Fotonuotraukos, pateiktos vėliau nei nurodyta šių nuostatų V skyriaus 3 punkte, 
vertinamos nebus. 

5. Vertinimo komisijos sprendimas neskundžiamas. 
 



         VII. APDOVANOJIMAS IR APTARIMAS 
 

1. 2013 m. gegužės mėnesį ( apie tikslesnę datą informuosime vėliau ) bus paskelbti ir 
apdovanoti fotokonkurso-parodos nugalėtojai,  aptariama fotonuotraukų paroda. 

2. Fotokonkuro-parodos rezultatai skelbiami viešai informacijos priemonėse. 
3. Autoriams, už fotonuotraukų eksponavimą, honoraras nemokamas. 

 
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
     

1. Fotokonkurso-parodos organizatorės turi teisę pateiktas fotonuotraukas publikuoti savo 
nuožiūra  nemokant honoraro. 

2. Dalyvavimas fotokunkurse-parodoje reiškia dalyvio sutikimą su visais šių nuostatų 
punktais. 

3. Organizatorės  turi teisę keisti ir papildyti fotokonkuro-parodos nuostatus. 
 
 
 
FOTOKONKURSO-PARODOS RĖMĖJAI: 
 
Lietuvos fotomenininkų sąjungos nariai:  
SIGITAS KANCEVYČIUS ir ROMUALDAS VAITKUS, 
 
Tauragės rajono savivaldybės PMMC, 
 
Gaurės pagrindinė mokykla, 
 
Lauksargių pagrindinė mokykla, 
 
fotokonkurso-parodos organizatorės. 
 
 

           Nuostatus parengė priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogės:  

Vida Juščienė ( tel. Nr. 868620376 ), Daiva Eičienė  (861558704),  Sonata Gestautienė 
(865010501). 


