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Siekiant lavinti mokinių kūrybinius bei meninius gebėjimus, Moksleivių saviraiškos centras 

organizuoja virtualią Klaipėdos miesto mokinių fotografijos darbų parodą-konkursą „POLĖKIS“. 

2021 m. kovo 30 d. darbai, atitinkantys nuostatus, bus įkelti į interneto svetaines.  
          PRIDEDAMA. Parodos-konkurso nuostatai. 

 

 

Direktorius         Vytautas Krutulis 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
           

 
 
 

 

 

Klaipėdos m. bendrojo ugdymo mokykloms,  neformaliojo 
švietimo įstaigoms 
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DĖL VIRTUALIOS KLAIPĖDOS MOKINIŲ 

FOTOGRAFIJOS DARBŲ  PARODOS-

KONKURSO „POLĖKIS“ 
 

  

 
 

 



  PATVIRTINTA 
              Klaipėdos moksleivių saviraiškos  
              centro direktoriaus  

              2020-02-04  įsakymu Nr. V-8 
                                                       

VIRTUALIOS KLAIPĖDOS MOKINIŲ FOTOGRAFIJOS DARBŲ   

PARODOS-KONKURSO „POLĖKIS“, SKIRTOS  TAUTODAILĖS METAMS PAMINĖTI,  

 NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Virtualios K laipėdos mokinių fotografijos darbų parodos-konkurso (toliau vadinama Paroda) 
nuostatai apibrėžia Parodos tikslus bei organizavimo tvarką. 

2. Parodą organizuoja Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras (toliau vadinama MSC) kartu su 
miesto Savivaldybės Švietimo skyriumi, Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyriumi, 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejumi. 
 

II. TIKSLAI 

 

3. Populiarinti mokinių fotografiją kaip saviraiškos priemonę.  

4. Skatinti mokinių kūrybinę iniciatyvą, gebėjimą stebėti aplinką, domėtis tautos meniniu palikimu 
bei perteikti tai kūrybiniuose darbuose. 

 

III. DALYVIAI 

 

5. Parodos dalyviai – mokiniai iki 19 metų amžiaus.  
 

IV. PARODOS SĄLYGOS IR DARBŲ PATEIKIMAS 

 

6. Vadovaujantis šiais nuostatais, 2021 m. kovo 30 d. darbai, atitinkantys nuostatus, bus įkelti į 

interneto svetaines: www.kmsc.lt, www.photoklaipeda.lt,  www.mlimuziejus.lt.  
7. Skaitmenines fotografijas siųsti adresu foto.polekis@gmail.com iki kovo 16 d.  
8. Jei per tris darbo dienas negaunate patvirtinimo, kad organizatoriai gavo fotografijas, 

skambinkite tel. 8 698 08 778 (V. Ramanauskas).  
9. Vienas autorius konkursui gali siųsti ne daugiau kaip 10 fotografijų (seriją gali sudaryti iki 5 

fotografijų). 
10. Darbų pateikimas: 

 visų siunčiamų fotografijų bylos dydis neturi viršyti 30 MB; 

 formatas – JPG (JPEG); 

 raiška ne mažesnė kaip 300 dpi; 

 ilgosios kraštinės ilgis – ne mažesnis kaip 2000 pikselių.  

Fotografijas sunumeruoti autoriaus pasirinkta eiliškumo seka. Prie visų fotografijų turi būti 
pateikti šie duomenys: pavadinimas, autoriaus vardas ir pavardė, amžius, mokykla, klasė, 
kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas), parodai pasiruošti padėjusio 

mokytojo vardas, pavardė.  
 

V. DARBŲ VERTINIMAS, APDOVANOJIMAI 

 

11. Darbus vertins komisija, sudaryta iš Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus ir 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus atstovų. 
12. Pateikti darbai vertinami pagal šiuos atrankos kriterijus: meniškumą, originalumą, nestandartinį 

požiūrį, kadro kompoziciją, originalią interpretaciją, nuotaikos bei charakterio perteikimo 
būdus.  

mailto:foto.polekis@gmail.com


13. Darbai vertinami dvejose mokinių amžiaus grupėse: 
I grupė – iki 13 m.; 
II grupė – nuo 14-19 m.  

14. Komisija pasilieka teisę neleisti dalyvauti konkurse tiems autoriams, kurie pateiks nuotraukas 
vėliau nurodyto termino arba neatitinkančias reikalavimų.  

15. Nugalėtojai apdovanojami MSC ir Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus 
diplomais ir prizais. Mažosios Lietuvos istorijos muziejus skirs prizą už istorinę tematiką. 
Parodos dalyviai apdovanojami dalyvio diplomais, mokytojai – padėkos raštais.  

16. Pasibaigus karantinui, diplomus ir prizus išsiųsime į mokyklas.  
17. Parodos-konkurso nugalėtojai skelbiami MSC tinklalapyje www.kmsc.lt , facebook paskyroje. 

 
 

VI.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Organizatoriai turi teisę fotografijas naudoti parodai viešinti (plakatai, publikuoti internetinėje 

svetainėje ir kt.).  
19. Pateikdamas fotografijas parodai autorius tampa parodos dalyviu ir sutinka, kad jo asmeniniai 

duomenys būtų naudojami tiek, kiek tai būtina šių nuostatų reikalavimams vykdyti.  

20. Parodos koordinatorė  – Vida Karlovienė, MSC techninės kūrybos ir estetinio lavinimo skyriaus 
vedėja, tel. (8 46) 34 61 37. El. paštas karloviene@gmail.com 
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