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FOTOGRAFIJŲ KONKURSO  

„AŠ MATAU TAVE“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Fotografijų konkursą „Aš matau tave“ (toliau – Konkursas) organizuoja Ignalinos 

krašto muziejus (toliau – IKM), kartu su partneriais Ignalinos rajono savivaldybės viešąja biblioteka 

(toliau – Viešoji biblioteka) ir Ignalinos rajono turizmo informacijos centru, vadovaudamasis 

Ignalinos rajono savivaldybės 2021 m. lapkričio 30 parengtu raštu Nr. R2-1732 „Dėl jaunimo 

metų“. Lietuvos Respublikos Seimas 2022-uosius metus paskelbė Lietuvos jaunimo metais. Idėjos 

iniciatoriai – Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, 

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga.  

2. Konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso organizavimo tvarką, 

reikalavimus, tikslą, sąlygas, eigą, pateiktų konkursinių darbų vertinimo, o taip pat konkurso 

nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 

3. Konkurso tikslas – prisidėti prie Jaunimo metų minėjimo ir skatinti jaunų žmonių 

įgalinimą, įsitraukimą ir dalyvavimą bendruomeninėje veikloje. 

4. Konkurso specialusis tikslas – suorganizuoti parodas IKM, kitose Ignalinos rajono 

įstaigose ir erdvėse, kuriose bus eksponuojama 20 geriausių konkurso darbų, vaizduojančių jaunimo 

bendruomeninį gyvenimą, bei apdovanoti geriausius konkurso dalyvius. 

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

5. Konkurse gali dalyvauti Ignalinos miesto ir rajono jaunimas nuo 14 iki 29 m. ir 

juridiniai asmenys, atstovaujantys jaunimo bendruomenines organizacijas. 

6. Konkurso užduotis – pateikti fotografiją, iliustruojančią Ignalinos miesto ir rajono 

jauną žmogų, jo veiklą, požiūrį į supančią aplinką. 

7. Fotografijų objektai – Ignalinos krašto jaunimas, savanoriai, gamta, kraštovaizdis, 

miesto ir kaimo gyvenamoji aplinka, socialinė veikla, amatai, turizmas, renginiai, laisvalaikis ir kt.  

8. Fotografija turi atitikti konkurso temas: 

8.1. Aš – savanoris (savanorystės tema);  

8.2. Žvilgsnis (portreto tema);  

8.3. Čempionai (pasiekimų tema);  

8.4. Kas ne taip? (jaunimui aktualių problemų tema) 

8.5. COOLtūra ir BetMENAS (kultūros ir meno tema). 

9. Konkursiniai darbai skirstomi į 2 amžiaus kategorijas: 

9.1. 14–19 m. 

9.2. 20–29 m. 

10. Konkursinių darbų priėmimo eiga:  

10.1. konkurso paskelbimas ir darbų priėmimas nuo vasario 1 d. iki rugpjūčio 12 d. 

10.2. komisijos darbas, geriausių darbų atranka nuo rugpjūčio 13 d. iki rugsėjo 1 d. 

10.3. darbų skelbimas balsavimui soc. tinkle „Facebook“ ir balsavimas (12 fotografijų 

atranka kalendoriaus spausdinimui) nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 6 d. 

10.4. rezultatų suvedimas ir darbų paruošimas parodoms nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 27 d. 

11. Techniniai konkursinių darbų reikalavimai:  

11.1. Fotografijos turi būti kokybiškos, pateikiamos JPG, JPEG skaitmeniniu formatu. 



Fotografijų skaitmeninis dydis – ne mažesnis kaip 1,50 MB. Pateikiamų skaitmeninių bylų 

reikalavimai: 2500 px – minimalus didžiosios kraštinės ilgis; 4000 px – maksimalus didžiosios 

kraštinės ilgis; 1500 kB (1,5 MB) – mažiausias skaitmeninis dydis, 5000 kB (5 MB) – maksimalus 

skaitmeninio failo dydis.  

12. Darbus, užpildytą dalyvio anketą ir sutikimą naudoti, viešinti nufotografuoto žmogaus 

atvaizdą (jei darbas teikiamas tema „Žvilgsnis“) siųsti el. p. muziejus@ignalina.lt. Vienas dalyvis 

gali pateikti ne daugiau kaip dvi (2) fotografijas pagal pasirinktas temas (darbų gali būti mažiau nei 

2). 

 

III. DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

13. Darbus vertina komisija, kurią sudaro: Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 

atstovai, jaunimo darbuotojai, mokinių savivaldų atstovai, fotografijos profesionalų, interneto 

tinklaraščių ir literatūros kūrėjų atstovai. 

14. Darbai vertinami vadovaujantis šiais kriterijais:  

14.1. konkurso užduoties įvykdymas;  

14.2. konkurso temos perteikimas. 

15. Darbai atmetami ir nevertinami: 

15.1. jei neatitinka šių nuostatų reikalavimų; 

15.2. yra nukopijuoti; 

15.3. yra neetiški. 

16. Komisija vertina gautus darbus ir atrenka 20 geriausių.   

17. Po komisijos vertinimo, geriausios fotografijos skelbiamos balsavimui soc. tinkle 

„Facebook“, IKM paskyroje, kurio metu bus išrinkta 10 fotografijų kalendoriaus spausdinimui. 

Kiekvienas asmuo nuo rugsėjo 1 d. gali balsuoti už bet kurį patikusį konkursinį darbą, paspausdami 

aktyvią nuorodą „Patinka“.  

18. Išrinkus 10 fotografijų kalendoriaus spausdinimui, Viešoji biblioteka skelbia 

konkursą, kurio metu jaunimas kviečiamas kurti tekstus išrinktoms fotografijoms. Kiekvienas 

asmuo galės pateikti tekstą pagal pasirinktą nuotrauką Viešajai biblioteka el. p. 

biblioteka@ignalinosvb.lt nuo rugsėjo 6 iki rugsėjo 25 d. Viešoji biblioteka teksto darbus pateikia 

tai pačiai vertinimo komisijai. 

19. Atsižvelgiant į balsavimo rezultatus soc. tinkle, vertinimo komisija išrenka ir 

patvirtina I–III vietų fotografijų ir teksto darbų laimėtojus pagal pateiktas temas. 

20. Komisijos sprendimas yra galutinis ir neginčijamas. 

21. Informacija apie nugalėtojus ir jų apdovanojimą paskelbiama per 5 dienas po 

komisijos posėdžio. 

22. Geriausių konkursinių darbų iškilmingas autorių apdovanojimas vyks parodos 

pristatymo renginyje rugsėjo 27-30 d.: 

22.1. pirmų vietų nugalėtojams skiriami 100 Eur vertės dovanų čekiai, antrų ir trečių vietų 

laimėtojams įteikiami simboliniai prizai ir diplomai; 

22.2. Komisija ir rėmėjai gali skirti ir kitų specialiųjų prizų. 

23. Dvidešimt (20) geriausių fotografijų darbų bus eksponuojami IKM ir Viešojoje 

bibliotekoje po parodos pristatymo, vėliau – kitose Ignalinos rajono įstaigose ir viešosiose erdvėse.  

24. Virtuali visų darbų paroda bus eksponuojama Ignalinos krašto muziejaus interneto 

svetainėje www.ignalinosmuziejus.lt. 

 

 

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

mailto:muziejus@ignalina.lt
http://www.ignalinosmuziejus.lt/


25. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus skelbti, reprodukuoti, eksponuoti savo 

nuožiūra, nemokėdami autoriams honoraro. 

26. Autorius pateikdamas darbą konkursui sutinka, kad jo asmeniniai duomenys būtų 

naudojami tiek, kiek tai būtina šių nuostatų reikalavimams vykdyti. 

27. Dalyvių patirtų išlaidų konkurso organizatoriai neapmoka. 

28. Konkurso koordinatorė: Ignalinos krašto muziejaus muziejininkė Agnė Skunčikaitė, 

tel. +370 629 08503, el. p.: skuncikaite.agne5@gmail.com. 

 

V. Priedai 

 

29. Dalyvio anketa. 

30. Sutikimas dėl fotografavimo ir asmens atvaizdo naudojimo. 

________________________________ 

 

  



1 priedas 

Jaunimo fotografijos konkurso 

„Aš matau tave“ 

DALYVIO ANKETA 

Vardas Pavardė  

Gyvenamoji vieta  

Amžius  

El. paštas  

Tema  

Nuotraukos 

pavadinimas  

 

 

 

  



2 priedas 

 

SUTIKIMAS 

DĖL FOTOGRAFAVIMO IR ASMENS ATVAIZDO NAUDOJIMO 
 

Sutinku būti fotografuojamas (-a) konkursui „Aš matau tave“ 

Sutinku, kad mano atvaizdas bus naudojamas viešinant konkursą: konkurso 

spaudiniuose, socialiniuose tinkluose, įstaigų/organizacijų interneto tinklalapiuose ir 

spaudoje. 

Sutinku dabar ir ateityje nereikalauti jokio mokesčio už mano nuotraukų 

publikavimą. Sutinku, kad mano vardas būtų minimas šalia nuotraukų. 

 

Vardas, pavardė _______________________________________________________ 

Gimimo data_________________________________________________________ 

Parašas _____________ 

 

 

Atsakingas asmuo (tėvai, globėjai), jei asmuo nepilnametis: 

___________________________________________________________________ 

Parašas _____________ 

 
 


