
PATVIRTINTA 

Joniškio žemės ūkio mokyklos 

direktoriaus 2022 m. kovo 7 d.  

įsakymu Nr. V-41 

 

FOTOGRAFIJŲ KONKURSO „PAVASARIO SPALVOS“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Fotografijų konkurso „Pavasario spalvos“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja 

konkurso tikslą, uždavinius, organizavimo tvarką, darbų pateikimą ir vertinimą.  

2. Konkursą organizuoja Joniškio žemės ūkio mokykla (toliau - Mokykla).  

3. Konkursas skirtas Žemės dienai paminėti.  

Norint tyrinėti gamtą nebūtina lipti į kalnus ar stovyklauti atokiose vietovėse. Tiesiog išeikite 

pro duris ir tyliai stebėkite priešais atsivėrusį gamtovaizdį. Gamtos stebuklai matomi visur – stebint 

paukščius netoliese esančiame parke ar gamtos reiškinius mieste. Apsidairykite... Ar galite įamžinti 

jus supančios gamtos spalvas? 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Konkurso tikslas - pasitelkus šiuolaikinės fotografijos priemones skatinti mokinius domėtis 

Lietuvos gamtos kraštovaizdžio bruožais, suprasti jo savitumą, grožį., užfiksuoti bundančią gamtą, 

jos grožį ir įvairovę.  

5. Konkurso uždaviniai: 

5.1.  skatinti ir propaguoti aktyvų laisvalaikį gamtoje; 

5.2.  siekti darnos tarp žmogaus ir gamtos; 

5.3.  ugdyti ir puoselėti konkurso dalyvių (mokinių, mokytojų, kitų bendruomenės narių) 

kūrybiškumą, saviraišką, bendruomeniškumą; 

5.4.  skatinti iniciatyvas dalinantis patirtimi, darbais ir rezultatais. 

III SKYRIUS  

KŪRYBINIŲ DARBŲ – FOTOGRAFIJŲ KONKURSO DALYVIAI 

 

6. Konkurse gali dalyvauti Joniškio žemės ūkio mokyklos mokiniai, mokytojai, kiti 

bendruomenės nariai. 

IV SKYRIUS 

DARBŲ ATLIKIMO IR PATEIKIMO SĄLYGOS 

 

7. Dalyviai siunčia  nuotraukas el.  paštu  rita.buliene@jzum.lt iki kovo 25 d. 

8. Konkursui pateiktos nuotraukos turi atitikti konkurso tikslus ir temą.  
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9. Konkurso užduotis – pateikti fotografiją, iliustruojančią sveiką gyvenimo būdą gamtoje, 

kurioje atsispindėtų darna tarp žmogaus ir gamtos. 

10. Fotografijų objektai - supanti aplinka, gamta, kraštovaizdis, aplinkosauga, turizmas, 

renginiai, laisvalaikis ir kt.  

11. Pristatant fotografijas konkursui,  reikia nurodyti nuotraukos pavadinimą, autoriaus vardą ir 

pavardę bei socialinio tinklo Facebook naudotojo vardą. 

12.  Skaitmeninės nuotraukos privalo būti pateikiamos JPG arba JPEG formatu, kurių skiriamoji 

geba ne mažesnė kaip 2000×3000 taškų, dydis – nuo 1 iki 20 MB.  

13. Darbai bus talpinami Joniškio žemės ūkio mokyklos Facebook paskyroje. 

VI SKYRIUS  

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

14. Joniškio žemės ūkio mokyklos Facebook paskyroje vyks virtualus balsavimas nuo kovo 26 

d. 8.00 val. iki kovo 30 d. 00.00 val. 

15. Daugiausiai „Like“ surinkusių darbų autoriai bus apdovanoti diplomais ir prizais: 

1 vieta – prizo vertė 50 Eur; 

2 vieta – prizo vertė 30 Eur; 

3 vieta – prizo vertė 20 Eur. 

16. Laimėtojai  bus  paskelbti  kovo 31 d., Joniškio žemės ūkio mokyklos Facebook 

paskyroje, prizai laimėtojams bus įteikti asmeniškai. 

17. Visiems konkurso dalyviams elektroniniu paštu bus išsiųsti padėkos raštai (PDF formatu). 

18. Atrinktos, daugiausiai „Like“ sulaukusios fotografijos bus eksponuojamos fotografijų 

parodoje, skirtoje Joniškio žemės ūkio mokyklos 35- mečiui paminėti. 

VII SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus publikuoti, eksponuoti ir reprodukuoti savo 

nuožiūra, neišmokant honoraro, o konkurso dalyvių-nugalėtojų darbus, vardus ir pavardes skelbti 

Joniškio žemės ūkio mokyklos internetiniame puslapyje www.jzum.lt, Facebook paskyroje ir 

spaudoje. Už autorių teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako nuotraukas atsiuntę Konkurso 

dalyviai. Darbų atsiuntimas organizatoriams – laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 

Nuostatus rengė: biologijos mokytoja metodininkė, Irena Gerikaitė, informacinių technologijų 

vyr. mokytoja, Ramutė Liucvaikienė, bibliotekos vedėja Rita Bulienė. 

Papildoma informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu: rita.buliene@jzum.lt  
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