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RESPUBLIKINIO MOKINIŲ FOTOGRAFIJOS 

 KONKURSO „MANO KALĖDINIS ELFAS“ NUOSTATAI 
 
 
 „Mano kalėdinis elfas“ – tai tokia fotografijos forma, kuri skatina mokinius kūrybiškumo, ugdo 
atsakomybę ir pažinimo kompetencijas, empatiją gyvūnams. 
 
 

I BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Respublikinio mokinių fotografijos konkurso nuostatai nustato tikslus, reglamentuoja 
reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo 
tvarką. 

2. Šiaulių techninės kūrybos centras (toliau – Centras) organizuoja respublikinį mokinių 
fotografijos darbų konkursą, skirtą skatinti mokinių kūrybiškumą, būti atsakingais, plėtoti mokinių 
vaizduotę ir fantaziją, empatiją gyvūnams. Konkurso kriterijus atitinkantys dalyvių sukurti fotografijos 
darbai bus eksponuojami viešose erdvėse. 
 

II SKYRIUS KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

              Tikslas. Skatinti mokinius domėtis fotografiją, būti atsakingais, plėtoti mokinių vaizduotę ir 
kūrybiškumą ir fotografijos pagalba sukurti ir užfiksuoti fotografiją. Konkursas skirta įprasminti kalėdinį 
laikotarpį. Naudoti ,,Photoshop“ ir kitas nuotraukų redagavimo programas draudžiama.  

3. Uždaviniai:  
3.1. Paskatinti mokinių susidomėjimą fotografija. 
3.2. Populiarinti fotografiją kaip saviraiškos priemonę. 
3.3. Supažindinti mokinius su fotografija. 
3.4. Skatinti vaikų kūrybinį polėkį, lavinti vaizduotę ir atsakomybės, empatijos jausmą. 
3.5. Kalėdinis elfas gali būti ir jūsų gyvūnas ir kitos idėjos. 

 
III DALYVIAI 

 
4. Konkurse-parodoje kviečiami dalyvauti respublikos neformaliojo ir bendrojo ugdymo įstaigų 

mokiniai.  
5. Konkurso dalyvių tikslinės grupė: 1-12 klasių mokiniai ir Šiaulių miesto bendruomenė. 

 
IV ORGANIZAVIMAS 

 
6. Virtualus konkursas-paroda vyks nuo 2021 m. gruodžio 13 d. iki 2021 m. gruodžio 23 d. tokiais 

etapais:  
7. Darbų siuntimas: 2021 m. gruodžio 13-23 d. 12.00 val. (imtinai); 



12.1. Darbų paskelbimas ir vertinimas: 2021 m. gruodžio 13-23 d. 
12.2. Nugalėtojų paskelbimas: 2021 m. gruodžio 27 d.  
13. Visi konkurso etapai vyksta nuotoliniu būdu. 
14. „Mano kalėdinis elfas“ nuotraukas siųsti JPG (JPEG) formatu siųsti el. paštu 

siauliaitechkonkursas@gmail.com. Nuotraukų formatas neturi viršyti 5 MB, raiška ne mažesnė kaip 
300 dpi, ilgosios kraštinės ilgis – ne mažesnis kaip 2000 pikselių. Failo pavadinimas turi būti toks: 
autoriaus pavardė_autoriaus vardas_metai. 

15. Konkurso sąlygos:  
15.1. Papuošti savo augintinį kalėdiškai, šmaikščiai; 
15.2. Nufotografuoti jį mobiliuoju telefonu; 
15.3. Išiųsti nuotrauką el. paštu – siauliaitechkonkursas@gmail.com. 
16. Siunčiamame el. laiške prašome nurodyti dalyvio vardą, pavardę, amžių (jei atstovaujate 

įstaigą - ugdymo įstaigą, atstovaujantį pedagogą ir pedagogo kontaktinius duomenis).  
17. Visi darbai bus patalpinti Šiaulių techninės kūrybos centro tinklalapyje www.siauliaitech.lt 

(kaip virtuali paroda) ir paskelbti Šiaulių techninės kūrybos centro Facebook paskyroje 
(https://www.facebook.com/siauliuJTC ), kur vyks viena konkurso dalis. 

18. Šiaulių techninės kūrybos centro Facebook paskyroje daugiausia patiktukų („Like“) surinkę 
dalyviai bus taip pat apdovanoti I–III vietomis diplomais ir saldžiais prizais. 

19. Vienas autorius konkursui gali siųsti ne daugiau kaip 10 nuotraukų.  
20. Vienos siunčiamų nuotraukų suarchyvuotos bylos dydis neturi viršyti 60 MB. 

 
VI SKYRIUS VERTINIMAS 

 
21. Darbai, pateikti vėliau, nei numatyta šių Nuostatų 10 punkte, vertinami nebus. 
22. Pagal „patiktukų“ skaičių Facebuko paskyroje bus išrinkti trys laimėtojai. Nugalėtojai bus 

apdovanojami diplomais, o jų mokytojai padėkomis.  
23. 2021 m. gruodžio 27 d. nugalėtojai bus skelbiami Šiaulių techninės kūrybos centro 

internetiniame puslapyje (www.siauliaitech.lt) ir Šiaulių techninės kūrybos centro  Facebook paskyroje  
24. Diplomai ir padėkos raštai bus siunčiami registracijos metu nurodytu el. paštu,. 

 
VII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
25. Konkurso organizatoriai turi teisę neeksponuoti kūrinių, įtariant plagiatą ar neatitinkančių 

nuostatų reikalavimų  
26. Organizatoriai turi teisę konkursui atsiųstus darbus – nurodę jų autorystę – naudoti leidžiant 

leidinius, konkursui viešinti (plakatai, katalogai, periodinė spauda ir kt.) ir publikuoti internetinėje 
erdvėje.  

27. Už darbų panaudojimą autoriams honoraras nemokamas, kūriniu naudojamasi be atskiro 
autoriaus sutikimo. 

28. Konkurso dalyvis, pateikdamas nuotraukas konkursui, patvirtina, kad jis yra šių nuotraukų 
autorius ir yra gavęs jose užfiksuotų asmenų sutikimą naudoti nuotrauką su jų atvaizdu konkurse ir viešai 
eksponuoti. 

29. Darbų atsiuntimas organizatoriams – laikomas autorių sutikimu su sąlygomis, išdėstytomis 
šiuose nuostatuose. 

30. Konkurso-parodos sumanytoja ir organizatorė – Šiaulių techninės kūrybos centro mobiliosios 
fotografijos būrelio mokytoja Simona Umaraitė, tel. +370 64602417, sumarina@gmail.com.  



31. Konkurso-parodos koordinatorė – Šiaulių techninės kūrybos centro pavaduotoja ugdymui 
Monika Domeikienė, tel. +370 61878010, el. paštas monika.domeikiene@gmail.com 

 
 


