
 

 

          PATVIRTINTA 

              Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

              direktoriaus 2020 m. spalio 20 d.  

          įsakymu Nr. V1-120 

 

RESPUBLIKINIO VIRTUALIŲ NUOTRAUKŲ PROJEKTO – KELIAUJANČIOS 

PARODOS „ŠEŠĖLIS ŠVIESOJE XXI“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Respublikinio virtualių nuotraukų projekto – keliaujančios parodos „Šešėlis šviesoje 

XXI“ (toliau – Projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, temą, dalyvių, 

organizavimo ir dalyvavimo, nuotraukų pateikimo reikalavimus, vertinimo ir apdovanojimų tvarką, 

baigiamąsias nuostatas. 

1.2. Projektas vyks 2021 m. balandžio – gegužės mėnesiais. Projektiniai darbai parodai 

priimami iki 2021 m. balandžio 13 d. Projekto laureatų darbai bus paskelbti interneto svetainėje 

www.kvlc.lt.  

1.3. Projektą organizuoja Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras (Molo g. 60-1, LT-92278, 

Klaipėda, tel. (8 46) 21 49 74, el. paštas info@kvlc.lt, www.kvlc.lt). Projekto koordinatorė – 

Emilija Raukienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Saulutė“ skyriaus vedėja, 

organizatorius – Vidūnas Kulikauskis, neformaliojo vaikų švietimo (fotografijos) mokytojas 

(el. paštas klubasaulute@kvlc.lt, tel. (8 46) 38 35 34). 

 

II. TIKSLAS 

 

2.1. Pasitelkiant įvairias fotografavimo technikas ir fotografijos meną, atskleisti – perteikti 

savo krašto gamtos ir supančios aplinkos grožį, užfiksuojant gražiausią akimirką. 
 

III. UŽDAVINIAI 

 

3.1. Skatinti mokinius ieškoti naujų išraiškos formų, puoselėjant meilę gamtai ir mus 

supančiai aplinkai. 

3.2. Tenkinti ir plėtoti mokinių poreikį bendrauti, pažinti, stebėti juos supančią aplinką, 

jausti ryšį su gamtos reiškiniais.  

3.3. Patirti fotografavimo džiaugsmą, atskleidžiant mokinių meninės raiškos gebėjimus.   

 

IV. TEMA 

 

4.1. Pasitelkiant įvairias fotografavimo technikas ir fotografijos meną, užfiksuoti gražiausią 

Lietuvos gamtos, miesto sau artimos aplinkos akimirką, atskleidžiant gamtoje vykstančius 

reiškinius.  

Kviečiame projekto parodai teikti fotografijas, kuriuose vaizduojama Lietuvos gamtos, 

miestų ir savo aplinkos išskirtinumas – unikalumas.  

 

V. DALYVIAI 

 

5.1. Projekte kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo, neformaliojo 

vaikų švietimo mokyklų mokiniai. 

5.2. Projekto dalyvių amžiaus grupės: 

I grupė 7–10 metų; 

II grupė 11–14 metų;  

III grupė 15–19 metų.   
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VI. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

6.1. Projektas vyksta keturiais etapais: 

6.1.1. I etapas – nuo nuostatų paskelbimo dienos iki 2021 m. balandžio 13 d. vyksta 

projektinių darbų priėmimas parodai.  

6.1.2. II etapas – 2021 m. balandžio 20-30 dienomis nuostatus atitinkantys darbai 

perduodami vertinimo komisijai. Taip pat nuo balandžio 20 d. 15 val. iki balandžio 30 d. 15 val. 

renkama „Publikos balso“ nominacija balsuojant socialinio tinklo Facebook paskyroje „Klaipėdos 

vaikų laisvalaikio centras“. Už patinkančią nuotrauką balsuoti spaudžiant „Patinka“ mygtuką ir 

išrenkant „Publikos balso“ nominacijos laimėtoją. Balsuoti galima už neribotą skaičių patinkančių 

nuotraukų. Darbai bus skelbiami su autoriaus vardu ir pavarde.  

6.1.3. III etapas – 2021 m. gegužės 3 dieną interneto svetainėje www.kvlc.lt paskelbiami 

Projekto parodos laureatai ir publikuojama virtuali darbų paroda (darbai bus skelbiami su autoriaus 

vardu ir pavarde). 

6.1.4. IV etapas – Projekto paroda keliauja į  I vietų laureatais paskelbtų mokinių mokymosi 

įstaigas pagal sudarytą grafiką.  

 

VII. NUOTRAUKŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI 

 

7.1. Nuotraukos parodai pateikiamos elektroniniu paštu klubasaulute@gmail.com iki 

2021 m. balandžio 13 dienos. Kartu su nuotraukomis būtina pateikti siunčiamų darbų sąrašą 

(1 priedas. Siunčiamų nuotraukų sąrašas). 

7.2. Nuotraukos konkursui pateikiamos tik skaitmeniniu formatu. 

7.3. Parodai siunčiamos nuotraukų skaitmeninės bylos (failai) privalo atitikti šiuos 

reikalavimus: JPG formatas, rezoliucija negali viršyti 1000 pikselių, maksimalus failo dydis 5 MB 

(atrinktų darbų autorių bus prašoma atsiųsti aukštesnės kokybės parodos nuotraukas).  

7.4. Projektui siunčiamos nuotraukos (failo) pavadinime būtina nurodyti eilės numerį, 

autoriaus vardą, pavardę, amžių (pvz. 1 Jonas Jonaitis 12 m) (turi sutapti su siunčiamu 1 priedu). 

7.5. Darbų skaičius ribojamas: vieno dalyvio – vienas darbas. 

7.6. Projekto parodai teikiamos nuotraukos gali būti spalvotos ir nespalvotos. 

7.7. Nuotraukos gali būti sukurtos naudojant kompiuterinius filtrus, montažus ir kitas 

panašias priemones.  

7.8. Skaitmeninės bylos (failai), neatitinkančios reikalavimų, vertinamos nebus. 

7.9. Pateikdamas nuotraukas Projektui autorius tampa Projekto dalyviu bei sutinka, kad:   

- Projektui pateiktos nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be apribojimų naudojamos projekto 

sklaidos tikslais; 

- nuotraukos eksponuojamos parodose be papildomo autoriaus sutikimo; 

- darbai skelbiami organizuojančios įstaigos elektroninėje svetainėje, socialiniuose tinkluose. 

7.10. Nuotraukos autorius pagal galiojančius teisės aktus atsako už autorinių teisių 

pažeidimus. Pateikdamas nuotrauką Projektui, jis patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius, kad 

turi joje esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką naudoti projekte. 

 

VIII. VERTINIMAS 

 

8.1. Iki nurodytos datos išsiųstos nuotraukos pirmiausia bus įvertinti techniškai – ar pateikti 

reikalingi duomenys, ar kūrinys atitinka temą, ar dalyvių amžius atitinka taisyklėse nustatytą 

dalyvių amžių. Taisykles atitinkančios nuotraukos bus perduotos vertinimo komisijai.  

8.2. Projekto darbus vertins organizatorių sudaryta nuotraukų vertinimo komisija (toliau – 

Komisija). 

8.3. Komisija Projektui atsiųstas nuotraukas vertins 1–5 balų skalėje pagal šiuos kriterijus:  

8.4.1. nuotraukos atitikimas Projekto temą; 

8.4.2. meniškumas ir originalumas; 
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8.4.3. dėmesys fotografavimo aplinkybėms;  

8.4.4. išliekamoji vertė. 

8.5. Komisijos išrinks po tris geriausius darbus kiekvienoje amžiaus grupėje, kurių autoriai 

bus paskelbti Projekto laureatais.  

8.6. Komisija pasilieka teisę I, II, III vietos laimėtojais skelbti du asmenis.  

8.7. Komisija pasilieka teisę skirti papildomus apdovanojimus.  

8.8. Nominaciją „Publikos balsas“ rinks visi balsuojantys virtualioje parodoje kuri bus 

skelbiama  socialinio tinklo Facebook paskyroje „Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras“, už 

patinkančią nuotrauką spaudžiant „Patinka“ mygtuką. 

 

IX. APDOVANOJIMAI 

 

9.1. Laureatams nurodytu faktinės vietos pašto adresu bus išsiųsti I, II, III vietų diplomai ir 

apdovanojimai. Laureatų mokytojams – padėkos raštai.  

9.2. Visiems dalyviams ir jų mokytojams nurodytu elektroniniu paštu bus išsiųsti 

elektroniniai padėkos raštai. 

9.3. Laureatais tapę mokinių darbai bus rėminami ir projekto paroda eksponuojama laureatų 

mokymosi įstaigose.   

  

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10.1. Dalyvavimas Projekte reiškia dalyvių sutikimą ir projektui pateikti darbai gali būti 

neatlygintinai ir be apribojimų naudojami renginio sklaidos tikslais (nepažeidžiant asmens teisių, 

garbės ir orumo apsaugos). Darbai gali būti eksponuojami parodose be papildomo autoriaus 

sutikimo. Darbai eksponuojami organizuojančios įstaigos interneto svetainėje www.kvlc.lt, vaikų 

laisvalaikio centro facebook paskyroje www.facebook.com/ Klaipėdos-vaikų-laisvalaikio-centras 

taip pat ir reklamos, žiniasklaidos srityse (dienraščiai, televizija, organizatorių interneto svetainė, 

socialiniai tinklai) įstatymų nustatyta tvarka. 

 10.2. Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio formą ir datą. 

 

 _______________________ 
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Respublikinio virtualių nuotraukų 

projekto – keliaujančios parodos  

„Šešėlis šviesoje XXI“ nuostatų 

1 priedas 

 

SIUNČIAMŲ NUOTRAUKŲ SĄRAŠAS 

 

Švietimo įstaigos pavadinimas ....................................................................................................... 

Adresas, telefono Nr. ......................................................................................................................  

 

 

Eil.

Nr. 

Autoriaus vardas, 

pavardė 

 

Amžius Darbo 

pavadinimas 

Mokytojo vardas, 

pavardė, telefono 

Nr., el. paštas 

Fotografavimo 

data ir vieta  

1      

2      

3      

4      

5      

_________________________ 

 

 


