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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ „ŠVIESOS“ GIMNAZIJOS 

FOTOGRAFIJŲ KONKURSO „DARBAS IR MOKSLAS NUOTOLINIU BŪDU“ 

ORGANIZAVIMO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Fotografijų konkurso „Darbas ir mokslas nuotoliniu būdu“ nuostatai (toliau – 

Nuostatai) nustato konkurso tikslą, vykdymo laiką, konkurso organizavimo taisykles, laimėtojų 

vertinimo kriterijus ir apdovanojimų tvarką. 

2. Nuotraukų konkursas „Darbas ir mokslas nuotoliniu būdu“ (toliau –Konkursas) 

skirtas Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos mokiniams ir mokytojams. 

3. Konkurse gali dalyvauti kiekvienas gimnazijos mokinys, mokytojas. 

4. Konkurso tikslas – palaikyti sunkiai, nepaprastomis nuotolinio mokymo sąlygomis 

dirbančius mokytojus bei mokinius, suteikti bendruomenės nariams gerų emocijų. 

5. Konkurso tema „Darbas ir mokslas nuotoliniu būdu“ kviečia teikti fotografijas 

trijose kategorijose: 

5.1. Darbas / mokslas nuotoliniu būdu  kartu su šeima; 

5.2. Darbas / mokslas kartu su augintiniais; 

5.3. Nuotoliniam darbui skirtas / sukurtas jaukiausias kampelis namuose. 

Šiuo sunkiu visiems laiku konkurso organizatoriai laukia nuotraukų iš realaus 

gyvenimo ir darbo namų sąlygomis. Ne vienam Jūsų tenka susidurti su iššūkiais: vaikų, brolių ir 

seserų keliamu triukšmu, naminių gyvūnų darbu su Jumis kartu visose namų patalpose. Kviečiame 

tai perteikti nuotraukose. 

6. Konkurso laikas – nuo 2020 m. balandžio 11 d. iki balandžio 15 d. 

 

II. NUOTRAUKŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI 

 

9. Konkursui pateikiamos tik skaitmeninės nuotraukos. 

10. Nuotraukos turi atitikti šiuos reikalavimus: 

10.1. Failo pavadinimas turi būti toks: autoriaus vardas, pavardė, klasė. 

10.2. Nuotraukos gali būti spalvotos arba nespalvotos. 

10.3. Nuotraukas siųsti elektroniniu paštu: biblioteka@gsviesa.lt 

10.4. Nuotraukas siųsti ne vėliau kaip iki š. m. balandžio 15 d. 16.00 val. 



11. Konkurso dalyviai gali pateikti iki 3 vnt. nuotraukų, t. y. po 1 skirtingose 

kategorijose, kadrai neturi kartotis. 

12. Konkurso dalyviai pateikia nuotraukas, į kurias turi autoriaus teises, ir užtikrina, 

kad asmenys, esantys nuotraukose, užfiksuoti teisėtai, gavus jų sutikimą. 

13. Konkurso organizatoriai turi teisę pareikalauti iš autoriaus papildomos 

informacijos, iškilus abejonių dėl fotografavimo laiko, panaudotų specialiųjų priemonių ir kt. 

 

III. NUOTRAUKŲ VERTINIMAS 

 

14. Nuotraukas vertina gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija. 

15. Nuotraukos, pateiktos vėliau nei numatyta šių Nuostatų 10.4 punkte, vertinamos 

nebus. 

16. Komisijos nariai išrenka tris nuotraukas kiekvienoje kategorijoje: geriausią 

konkurso nuotrauką ir antrąją bei trečiąją vietas užėmusias nuotraukas. 

17. Komisijos nariai pasilieka teisę skirti papildomus apdovanojimus. 

18. Komisijos nariai nuotraukas vertina anonimiškai. Kiekvienas komisijos narys 

įvertina nuotraukas ir suteikia vertinimo balą nuo 1 iki 10 (10 – visiškai atitinka kriterijus, 1 –

visiškai neatitinka kriterijų). Komisijos narių vertinimo balai sumuojami ir nugalėtojais tampa tie 

dalyviai, kurių nuotraukos surinko aukščiausius balus. 

19. Pagrindiniai vertinimo kriterijai: 

19.1. Konkurso temos perteikimas. 

19.2. Nuotraukos emocinis įspūdis. 

19.3. Nuotraukos kokybė. 

19.4. Nestandartinis požiūris, originali interpretacija. 

20. Darbai vertinami 10 balų skalėje. 

21. Geriausios, komisijos narių atrinktos nuotraukos bus eksponuojamos gimnazijos 

svetainėje www.gsviesa.lt, gimnazijos mokinių tarybos facebook puslapyje. 

22. Nuotraukos, neatitinkančios konkurso nuostatų reikalavimų ar neatspindinčios 

konkurso temos, nebus vertinamos. 

 

IV. APDOVANOJIMAI 

 

23. Konkurso nugalėtojai skelbiami 2020 m. balandžio 17 d. 

24. Trijų geriausių fotografijų autoriai apdovanojami: 

I vieta– 30 Eurų vertės dovanų čekis į „Domino“ teatrą. 

II vieta– 20 Eurų vertės Pigu.lt el. dovanų kuponas. 

http://www.gsviesa.lt/


III vieta– 10 Eurų vertės Forum Cinema dovanų kuponas. 

25. Nugalėtojai bus paskelbti  gimnazijos svetainėje ir gimnazijos mokinių tarybos 

facebook puslapyje. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

26. Pasibaigus konkursui gimnazija pasilieka teisę naudoti atspausdintas ir 

skaitmenines nuotraukas (organizuojant parodas, leidžiant leidinius, plakatus, skelbti interneto 

tinklalapyje ir kt.), kurios buvo pateiktos konkursui, nurodant autorystę. Autorius, pateikdamas 

nuotrauką konkursui sutinka, kad gimnazija galėtų naudoti nuotraukas savo tikslais. Už nuotraukų 

panaudojimą autoriams honoraras nemokamas. 

27. Už autorių teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako nuotraukas 

atsiuntę konkurso dalyviai. 

28. Dalyvavimas konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visais konkurso nuostatais. 

29. Kontaktai pasiteirauti dėl konkurso: el. p. galvanauskiene@gsviesa.lt, tel. +370 

685 34450, tel. +370 678 41691 (Aurimas Azončikas), el. p. aurimas80022@gmail.com. 

30. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konkurso nuostatus, apie tai pranešdami 

internetiniuose puslapiuose. 

____________________ 
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