
Nuostatai nr. 2 

NUOTRAUKŲ KONKURSO 7-12 KLASIŲ MOKINIAMS  

„Tegarbina tave, Viešpatie, visa kūrinija“  

N U O S T A T A I 

 

I. TIKSLAS IR UŢDAVINIAI 

1. Konkurso tikslas: 

 atkreipti dėmesį į pagrindinę enciklikos „Laudato si“ siekinį, kad kiekvienas žmogus galėtų 

gyventi darniai ir tvariai su kitu žmogumi ir su visa aplinka; 

 žadinti visų, o ypač mokinių, atsakomybę už mūsų planetą, iškeliant tuos gyvybiškai svarbius 

kūrinijos elementus, kuriems šiandien kyla didžiausias pavojus ir kuriems reikia didžiausios 

apsaugos; 

 priminti, kad būti krikščioniu reiškia ne tik kurti darnų santykį su Dievu ar kitu asmeniu, tačiau 

ir konkrečiai rūpintis gamta, kurioje Dievas yra palikęs savo ženklus. 

 

2. Konkurso uţdaviniai: 

 atkreipti mokinių dėmesį į mūsų aplinkoje labiausiai pažeidžiamus ar niokojamus gyvybiškai 

svarbius kūrinijos elementus, kuriems reikia didžiausios globos ir apsaugos; 

 ugdyti atsakomybę už save, savo aplinką bei planetą; 

 mokyti darnaus santykio su gamta, konkrečiai ja rūpinantis. 

 

II. DALYVIAI 

 

3. Nuotraukų konkurse dalyvauja Panevėžio vyskupijos mokyklų 7-12 klasių mokiniai. 

 

III.  NUOTRAUKŲ KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

4. Mokytojai (katechetai) apie dalyvavimą konkurse informuoja iki vasario 15 d. el. paštu: 

paneveziovkc@gmail.com, atsiųsdami užpildytą registracijos formą (priedas Nr. 1).  

 

5. Konkursas vykdomas dviem etapais. 

 
5.1. Nuotraukų konkurso I etapas vyks vasario 15 – geguţės 14 d. 

5.1.1 Mokytojai (katechetai) vasario 15 d. – balandţio 30 d. mokyklose (parapijose)  

organizuoja konkurso pirmąjį etapą pagal 3 koncentrus: 7-8, 9-10 ir 11-12 klasių (vyksta 

pasiruošimas konkursui, enciklikos „Laudato si“ žinios aptarimas su mokiniais, nuotraukų 

atranka). Viena mokykla (parapija) gali atrinkti po vieną nuotrauką iš koncentro. 

5.1.2 Atrinktas nuotraukas atsiųsti Panevėžio vyskupijos katechetikos centrui el. paštu: 

paneveziovkc@gmail.com,  nuo geguţės 3 d. iki  geguţės 14 d. 

5.1.3 Nuotraukas atsiųsti kartu su užpildytu pateikiamų darbų lydraščiu (priedas Nr. 2). 

 

5.2 Nuotraukų konkurso II etapas vyks geguţės 17-28 d. 

5.2.1 Geguţės 17-21 d. dienomis vyks virtuali darbų paroda PVKC svetainėje ir facebook 

paskyroje, bus atrinkti geriausi darbai.  

5.2.2 Nuotraukų konkurso II-ojo etapo dalyviai bei nugalėtojai bus paskelbti ir apdovanoti 

geguţės 24-28 d. 

5.2.3 Nugalėtojai ir jų darbai bus skelbiami PVKC internetiniame tinklapyje bei PVKC 

facebook paskyroje.  
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IV. REIKALAVIMAI NUOTRAUKOMS 

 

6. Susipažinus su enciklikos „Laudato si“ iškeltomis problemomis bei apsvarsčius pasiūlymus, 

kaip jas spręsti, pasirinkti  mūsų aplinkoje labiausiai pažeidžiamus ar niokojamus gyvybiškai 

svarbius kūrinijos objektus, kuriems reikia didžiausios globos ir apsaugos, ir tai užfiksuoti 

fotoobjektyvu, siekiant meninio idėjos perteikimo. 

7. Pateikdamas nuotrauką, konkurso dalyvis garantuoja, kad pats yra jos autorius. Naudoti 

nuotraukas, rastas internete, griežtai draudžiama. Pateikęs tokias nuotraukas dalyvis šalinamas iš 

konkurso. 

8. Konkurso dalyvis patvirtina ir užtikrina, kad pateiktos nuotraukos yra originalūs jo kūriniai, 

nepažeidžiantys kito asmens ar autoriaus teisių ir kitos intelektinės nuosavybės teisių, kad kiti 

asmenys į šias nuotraukas neturi jokių teisių ar teisėtų interesų. 

9. Nuotrauka turi būti JPEG,  JPG  formato, kuo didesnės raiškos. 

10. Nuotraukos gali būti patobulintos (apdirbtos) skaitmeniniu būdu: apkarpytos, pakoreguotos 

spalvos, kontrastas ir t.t. 

11. Nuotraukos faile turi būti  užrašyta autoriaus pavardė ir nuotraukos pavadinimas.  

12. Kartu su nuotrauka atsiųsti užpildytą darbo metrikos kortelę  (priedas Nr. 3). 

 

 

V. VERTINIMO KRITERIJAI 

13. Vertinimo komisija (toliau – Komisija) iš kiekvieno koncentro išrinks po 3 geriausius darbus. 

Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti prizais, o visi piešinių konkurso  II etapo dalyviai - 

padėkos raštais. 

14. Vertinant darbus bus vadovaujamasi šiais kriterijais: 

14.1. temos ir reikalavimų (6-12 punktų) išpildymas; 

14.2. formos ir turinio pateikimo originalumas; 

14.3. meniškumas, estetiškumas, 

14.4. nuotraukos kokybė. 

VI. BAIGIAMOJI DALIS 

15. Vertinimo komisijos sprendimai neginčijami. 

16. Organizatoriai pasilieka teisę konkursinius darbus eksponuoti ar skelbti viešoje erdvėje. 

17. Konkurso dalyvių darbai negrąžinami. 

 

VII. ŠALTINIAI 

18. Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS. Enciklika  LAUDATO SI’ apie rūpinimąsi bendraisiais namais:  

https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/enciklikos/laudato-si 

19. Laudato si metai. Pirminė programa: 

https://www.vaticannews.va/lt/vatikanas/news/2020-05/laudato-si-metai-pirmine-programa.html 
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Priedas Nr.1 

REGISTRACIJOS ANKETA 

Pildoma iki 2021 m. vasario 15 d. ir siunčiama el. paštu: paneveziovkc@gmail.com. 

 

PASIRINKTA PROJEKTINĖ VEIKLA (pažymėti „x“):  

 

I. Piešinių konkursas „Koks graţus Tavo pasaulis, o Dieve“ 

1-2 klasės 

3-4 klasės 

5-6 klasės 

II. Nuotraukų konkursas „Tegarbina Tave, Viešpatie, visa kūrinija“ 

7-8 klasės 

9-10 klasės 

11-12 klasės 

 

 

Dekanatas Pilnas mokyklos 

pavadinimas 

Mokinius ruošiančio 

mokytojo vardas ir pavardė 

Kontaktai 

(el. paštas  

ir tel. nr.) 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Priedas Nr. 2 

 

 

Nuotraukų konkurso  „Tegarbina tave, viešpatie, visa kūrinija“  

pateikiamų darbų lydraštis 

 

 

Mokyklos pavadinimas: ______________________________________________  

 

 

Eil. 

nr. 

Mokinio vardas, pavardė 

 

Klasė Darbo pavadinimas: „Saulės giesmės“ 

eilutė, kuri vaizduojama 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

Mokytojo vardas, pavardė: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 3 

 

 

 

 

 

NUOTRAUKŲ KONKURSO DARBO METRIKA 

 

 

Darbo pavadinimas 

 

 

Autoriaus vardas, pavardė  

 

Klasė  

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas  

 

Darbo vadovo vardas, pavardė, 

kvalifikacinė kategorija 

 

 

 

 

 


