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VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ 

 FOTONUOTRAUKŲ IR MINIATIŪRŲ  

 PARODOS–KONKURSO „VISAGINO SPALVOS“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių fotonuotraukų ir miniatiūrų paroda-konkursas 

„Visagino spalvos“ (toliau paroda-konkursas), yra viena iš mokinių kūrybinės ir meninės raiškos 

ugdymo formų. 

2. Parodos-konkurso „Visagino spalvos“ nuostatai reglamentuoja reikalavimus dalyviams, 

parodos-konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir apdovanojimo tvarką. 

3. Parodos-konkurso organizatorė – Visagino „Verdenės“ gimnazija (socializacijos projektas 

„Dėlionė“).  

4. Informacija apie parodą-konkursą skelbiama gimnazijos interneto svetainėje 

www.verdenesgimnazija.lt bei socialiniame tinkle „Facebook“. 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

5. Parodos-konkurso „Visagino spalvos“ tikslas – skatinti mokinių kūrybinę iniciatyvą ir 

saviraišką pasirinkta menine priemone (fotografija, miniatiūra) perteikti Visagino miesto ir jo 

apylinkių spalvas bei  grožį. 

6. Uždaviniai: 

6.1.   Mokiniai geriau pažins kraštą, kuriame gyvena, jo istorinį, kultūrinį, gamtinį savitumą; 

6.2.   Įgis daugiau žinių apie fotografijos meną ir miniatiūrų kūrimą; 

6.3.   Plėtos meninius ir kūrybinius gebėjimus; 

6.4.   Susiformuos nuostatas, kaip pateikti darbą konkursui; 

6.5. Dalyvaus parodoje-konkurse „Visagino spalvos“, skirtame Visagino miesto jubiliejui 

paminėti. 

6.6.   Pristatys miesto visuomenei savo kūrybinius darbus. 

 

III. DALYVIAI 

 

7. Parodoje-konkurse kviečiami dalyvauti  Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokiniai.  

8.  Mokinių darbai pateikiami pagal amžiaus grupes: 

8.1. I grupė –  1-4 klasių mokiniai; 

8.2. II grupė –  5-8 klasių mokiniai; 

8.3. III grupė –  I-IV klasių mokiniai.    

8.4. Ne konkurso tvarka taip pat kviečiami dalyvauti gimnazijos bendruomenės nariai: 

pedagogai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kt.). 

 

                       IV. PARODOS-KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

http://www.verdenesgimnazija.lt/


9. Parodos-konkurso užduotis – pateikti miniatiūrą(as) ir(ar) fotonuotrauką(as), iliustruojančias 

Visagino miesto ir jo apylinkių spalvas bei  grožį. 

10. Vienas autorius gali pateikti savo kūrybos vieno arba abiejų žanrų kūrinių (vieno autoriaus 

pateikiamų darbų skaičius neribotas). 

11. Mokinių kūrybiniai darbai negali būti kolektyviniai. 

12. Pagrindiniai reikalavimai kūrybiniams darbams ir jų pateikimui: 

12.1. Kūrinys turi atspindėti konkurso temą – Visagino spalvos – ir atitikti žanro bei nuostatų 

reikalavimus.   

12.2. Kūrinys turi būti parašytas ir(ar) pristatytas lietuvių kalba. 

12.3. Tekstas išspausdintas kompiuteriu (Microsoft Office Word (*.doc, *.docx) formatu, Times 

New Roman 12 šriftu, taisyklinga kalba).   

12.4. Fotonuotraukos turi būti kokybiškos. Dalyviai fotografijas turi siųsti skaitmeniniu formatu, 

kurių rezoliucija būtų pakankama atspausdinti nuotraukas A3 formatu. Nuotraukos bylos dydis 

neturi viršyti 5 MB. Siųsti JPG formatu, 2500 px – minimalus didžiosios kraštinės ilgis, 3000 px 

– maksimalus didžiosios kraštinės ilgis, rezoliucija – 300 dpi. Atsiųstos fotografijos nebus 

koreguojamos. 

12.5. Konkurso darbai siunčiami su autorių duomenimis (pavarde, vardu, klase, gimnazija, el. 

paštu, telefonu), pateikiamais „Dalyvio anketoje“ (priedas) ir nurodytu darbo pavadinimu. 

12.6. Darbus ir dalyvio anketą (priedas) siųsti elektroniniu paštu: verdene@vvg.lt iki 2020 m. 

liepos 31 d.  

12.7. Dalyviai, atsiuntę darbą kartu su anketa, turi gauti organizatorių patvirtinimą apie pateiktus 

darbus. Negavus patvirtinimo skambinti tel. 8 386 72758. 

12.8. Kūrybiniai darbai  turi atitikti etikos reikalavimus. 

12.9. Plagijuoti kūriniai nebus vertinami. 

12.10. Darbai, neatitinkantys nuostatų reikalavimų: be dalyvio anketos (priedas), gauti po 

nurodyto termino, nebus eksponuojami  ir vertinami. 

VI. KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMAS  

13. Pateikti kūrybiniai darbai vertinami atskirose mokinių amžiaus grupėse: 

13.1. I grupė –  1-4 klasių mokiniai; 

13.2. II grupė – 5-8 klasių mokiniai; 

13.3. III grupė –  I-IV klasių mokiniai.    

14. Darbus vertins sudaryta vertinimo komisija (jos sudėtį nustato gimnazijos direktorius). 

15. Atskirai bus vertinami miniatiūros ir fotografijos darbai. 

16. Miniatiūrų vertinimas:  

16.1. temos suvokimas; 

16.2. žanro reikalavimų atitikimas; 

16.3. meniškumas ir raiškos originalumas;  

16.4. kalbos taisyklingumas ir stiliaus vientisumas. 

17. Fotonuotraukų vertinimo kriterijai: 

17.1. idėja, jos originalumas; 

17.2. temos atitikimas ir perteikimas; 

17.3. meninis sprendimas ir jo originalumas, autentiškumas; 

17.4. darbo kokybė.   

18. Pirmajame etape komisija atrinks 30 kūrybinių darbų, geriausiai atitinkančių vertinimo 

kriterijus. 

mailto:verdene@vvg.lt


19. Organizatoriai atrinktus darbus spausdins reikiamu formatu, įrėmins ir, parengę korteles 

(nurodomas kūrinio pavadinimas; autoriaus vardas, pavardė, klasė), pateiks eksponavimui bei 

organizuos jų parodas Visagino mieste bei gimnazijoje. 

20.Komisijos atrinktų kūrybinių darbų parodas-konkursus numatoma organizuoti:   

20.1.2020 m. rugpjūčio 12-31 dienomis Visagino kultūros centro „Sedulinos“ parodų salėje 

(Vilties g. 5, Visaginas);  

20.2.  2020 m. rugsėjo 1-30 dienomis Visagino savivaldybėje (Parko g. 14, Visaginas);  

20.3. 2020 m. spalio - lapkričio mėnesiais  komisijos atrinktų kūrybinių darbų paroda vyks  

Visagino „Verdenės“ gimnazijos erdvėse.  

20.4. svetainėje www.verdenesgimnazija.lt  ir socialiniame tinkle „Facebook“ planuojama 

eksponuoti virtualią fotonuotraukų parodą.? 

21.  Parodos-konkurso pabaigoje kiekvienoje mokinių amžiaus grupėje komisija skirs tris 

nugalėtojų vietas: atskirai miniatiūroms ir  atskirai – fotografijoms. 

 

VII. DALYVIŲ IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

22. Apie rezultatų apibendrinimą ir nugalėtojų apdovanojimą bus pranešama atskirai. 

23. Parodos–konkurso „Visagino spalvos“ aptarimas ir nugalėtojų apdovanojimas vyks 2020 m. 

gruodžio mėn. oficialiame gimnazijos renginyje. 

24. Darbų autoriai bus apdovanoti Visagino „Verdenės“ gimnazijos padėkos raštais ir prizais.  

25. Pedagogams ir kitiems bendruomenės nariams, dalyvavusiems parodoje-konkurse bus 

įteikiamos Visagino „Verdenės“ gimnazijos padėkos. 

26. Pasibaigus parodai-konkursui mokinių ir kitų gimnazijos bendruomenės narių darbai 

eksponuojami Visagino „Verdenės“ gimnazijoje. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

27. Autoriaus sutikimu su šiomis sąlygomis bus laikomas kūrybinio(ų) darbo(ų) pateikimas 

parodai-konkursui.  

28. Autorius, pateikdamas darbą konkursui, sutinka, kad jo asmeniniai duomenys (vardas, 

pavardė, klasė) būtų naudojami tiek, kiek tai būtina šių nuostatų reikalavimams vykdyti. 

29. Autorius, pateikdamas sukurtą miniatiūrą ar fotonuotrauką parodai-konkursui, patvirtina, kad 

yra šio darbo autorius. 

30. Už autorinių teisių pažeidimus atsako kūrybinius darbus pateikę asmenys. 

31. Parodos-konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus skelbti, eksponuoti savo nuožiūra, 

nemokėdami autoriams honoraro. 
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                                                                                         Priedas 

                                                                                                                    Dalyvio anketos forma  

                                                                                                                                  

 

 

                                      

                                         

VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ 

 FOTONUOTRAUKŲ IR MINIATIŪRŲ  

 PARODOS–KONKURSO „VISAGINO SPALVOS“ 

DALYVIO ANKETA 

2020 M. 

Ugdymo įstaigos pavadinimas Visagino „Verdenės“ gimnazija 

Kūrybinio darbo pavadinimas  

Mokinio vardas, pavardė  

Klasė  

Kontaktinis telefonas,  

el. pašto adresas 

 

Pastabos  

 


