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VILNIAUS  MIESTO  NAUJAMIESČIO MIKRORAJONO  IKIMOKYKLINIO IR  

 
PRIEŠMOKYKLINIO  UGDYMO ĮSTAIGŲ FOTOGRAFIJŲ  KONKURSAS 

 
       „NAUJAMIESČIO KRAŠTOVAIZDŽIO SPALVOS“ 

 
 

NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1. Konkursas „Naujamiesčio kraštovaizdžio spalvos” (toliau – Konkursas) vykdomas įgyvendinant 
Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Mokausi iš gamtos“, finansuojamą iš Vilniaus miesto 
savivaldybės biudžeto lėšų.  
2. Konkursas skirtas skatinti Vilniaus miesto Naujamiesčio mikrorajono  ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio  ugdymo įstaigų bendruomenes   stebėti   Naujamiesčio mikrorajono  kraštovaizdį, jo 
besikeičiančias spalvas,  taip ugdant vaikų ekologinį sąmoningumą.  
3. Šie nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslus, uždavinius, dalyvius, laiką ir vietą, Konkurso 
organizavimo tvarką.  
4. Konkurso  globėja doc. dr. Ona Motiejūnaitė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio 
ekologė, socialiniai partneriai: Vilniaus lopšelis-darželis „Beržynėlis“. 
5. Konkurso organizavimą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Gaidelienė,        
el. p. pavaduotoja.pagrandukas@gmail.com. 

 

II. PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Konkurso tikslas – skatinti vaikus ir jų šeimas tyrinėti gamtą, ugdyti bendruomenių gamtamokslinę 

kompetenciją, padėti pamatyti ir atskleisti Vilniaus miesto Naujamiesčio mikrorajono gamtos grožį, 

kraštovaizdžio unikalumą, atrandant ir įamžinant fotografijose įspūdingiausius vaizdus. 6.  
7.   Konkurso  uždaviniai:  
7.1. kartu su vaikais lankyti ir pažinti Vilniaus miesto Naujamiesčio mikrorajono žaliąsias erdves: 
skverus, parkus, kiemelius, gatveles;  
7.2. skatinti vaikus  ir jų šeimas stebėti, tyrinėti  ir fotografuoti Naujamiesčio mikrorajono  

kraštovaizdį;  
7.3. skatinti bendradarbiavimą tarp Vilniaus miesto Naujamiesčio mikrorajono  ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo  įstaigų, siekiant įtraukti gamtamokslines  idėjas į vaikų ugdymą(si).  
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III. DALYVIAI 
 
8. Konkurso dalyviai – Vilniaus miesto  Naujamiesčio mikrorajono ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, jų tėvai, pedagogai ir kiti šių įstaigų bendruomenės 

nariai.  

 
 

IV. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

9.  Konkursui siunčiamos skaitmeninės fotografijos. Jų tematika turi atitikti konkurso tikslą. 

Nuotraukų formatas – JPG, dydis neturi viršyti 8 MB. Vienas autorius (ar grupė) gali teikti ne daugiau 

3 fotografijų. Nuotraukos failo pavadinamas sudaromas iš jos autoriaus vardo ir pavardės, jei 

teikiamos kelios nuotraukos pridedamas numeris (pvz., Vardenis, Pavardenis1). Anketoje būtina 

nurodyti fotografavimo datą ir trumpą fotografuotos vietos aprašymą. 

10. Nuotraukos ir užpildyta dalyvio anketa (1 priedas) siunčiamos el. p. pavaduotoja.pagrandukas@ 

gmail.com iki 2022 m. rugpjūčio 31d. 

11.  Nuotraukos bus talpinamos  interneto svetainėse: www.vilniauspagrandukas.lt, 

www.berzynelis.vilnius.lm.lt. 

12. Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, kurie bus išsiųsti dalyvio anketoje nurodytu 

el. paštu; įdomiausių, originaliausių nuotraukų autoriai – diplomais, dovanėlėmis. 

13.  Įdomiausių ir originaliausių nuotraukų parodos bus eksponuojamos Vilniaus lopšelyje-darželyje 

„Pagrandukas“, Mindaugo  g. 15A  ir Beržyno g. 7A. 2022 m. rugsėjo mėnesį. 

14.  Išsamesnė informacija teikiama el. p. pavaduotoja.pagrandukas@gmail.com,  tel. (8 5) 2337545. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Pateikdami konkurso dalyvio paraišką ir medžiagą konkursui dalyviai sutinka, kad konkurso 

organizavimo tikslais vaizdinė medžiaga, informacija apie pateiktas nuotraukas ir konkurso dalyvį 

bus naudojami (skelbiami) organizatorių interneto svetainėse, spaudoje ir (ar) kituose informavimo 

šaltiniuose bei metodinėje medžiagoje, siekiant informuoti apie konkurso eigą ir rezultatus, konkurso 

organizatorių veiklos viešinimo, žinomumo tikslu. 

15. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia konkurso dalyvio (-ių) sutikimą su visomis konkurso 

sąlygomis. 

 

 

_________________ 
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1 PRIEDAS 

 

       FOTOGRAFIJŲ KONKURSO „NAUJAMIESČIO KRAŠTOVAIZDŽIO SPALVOS“ 

DALYVIO (-IŲ) ANKETA 

 

 

Fotografijos pavadinimas 

 

 

Fotografavimo data, vieta 

 

 

Fotografuojamo objekto trumpas 

aprašymas 

 

 

Ugdymo įstaiga 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė 

 

 

    Elektroninio pašto adresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


