
PATVIRTINTA 

Vilkaviškio rajono savivaldybės  

visuomenės sveikatos biuro 

direktorės 2017 m. kovo 17 d. 

įsakymu Nr. V – 13 

 

PIEŠINIŲ IR NUOTRAUKŲ KONKURSO „GYVYBĖ – DIDŽIAUSIA VERTYBĖ“, 

SKIRTO TARPTAUTINEI GYVYBĖS DIENAI  PAMINĖTI NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS KONKURSO NUOSTATOS 

 

1. Piešinių ir nuotraukų konkurso „Gyvybė – didžiausia vertybė“, skirto Tarptautinei gyvybės 

dienai paminėti nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato konkurso tikslą, vykdymo laiką, 

konkurso organizavimo taisykles, laimėtojų vertinimo kriterijus ir apdovanojimų tvarką. 

2. Piešinių ir nuotraukų konkurse „Gyvybė – didžiausia vertybė“, skirto Tarptautinei gyvybės 

dienai paminėti (toliau – Konkursas) gali dalyvauti visi Vilkaviškio rajono savivaldybės 

gyventojai.  

3. Konkurso tikslas – skatinti visuomenę skirti daugiau dėmesio žmogaus gyvybės prasmei, 

vertei, puoselėti moralines vertybes, skatinti kūrybiškumą. 

4. Konkurso laikas - nuo 2017 m. kovo 24 d. iki 2017 m. balandžio 25 d.  

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

5. Konkurso organizatorius – Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

(toliau - Biuras). Konkurso partneris Vilkaviškio dekanato Šeimos centras.  

6. Konkurse gali dalyvauti visi Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojai (vaikai, mokiniai, 

suaugusieji) be išankstinės registracijos ir be apribojimų.  

 

III. REIKALAVIMAI PIEŠINIAMS IR NUOTRAUKOMS 

 

7. Konkursui pateikti piešiniai ir nuotraukos turi atitikti konkurso temą „Gyvybė – didžiausia 

vertybė“. 

8. Piešinių atlikimo technika gali būti įvairi, lapo formatas - A3, A4. Antroje piešinio pusėje turi 

būti užrašytas darbo pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė,  telefono numeris, el. pašto 

adresas. 

9. Konkursui siunčiamos nuotraukos gali būti spalvotos arba nespalvotos. Nuotraukos turi būti 

sukurtos nenaudojant kompiuterinių filtrų, montažų ir kitų panašių priemonių.  

10. Nuotraukos dydis turi būti ne mažesnis kaip 15x21 cm. Nuotraukos negali būti išsiliejusios ar 

išplaukusios.  

11. Nuotraukos antroje pusėje turi būti užrašytas darbo pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė,  

telefono numeris, el. pašto adresas. 

12. Nuotraukos autorius pagal galiojančius teisės aktus atsako už autorinių teisių pažeidimus. 

Pateikdamas nuotrauką konkursui, jis patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius, kad turi joje 

esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką naudoti konkurse. 

13. Piešinius ir nuotraukas reikia pristatyti iki 2017 m. balandžio 25 d. adresu: S. Daukanto g. 

17A, Vilkaviškis, 215 kab. 



14. Visi konkursui pateikti piešiniai, nuotraukos konkurso vykdymo metu gali būti dedami į Biuro 

interneto svetainę: www.vilkaviskiovsb.lt, Biuro socialinę paskyrą: 

https://www.facebook.com/Vilkaviskio-Visuomenes-Sveikatos-Biuras. 

15. Biuras pasilieka teisę keisti konkurso taisykles.  

 

IV. KONKURSUI PATEIKTŲ PIEŠINIŲ, NUOTRAUKŲ VERTINIMAS 

 

16. Konkursui pateikti piešiniai, nuotraukos bus eksponuojami 2017 m. balandžio 30 d. –  gegužės 

7 d., Vilkaviškio parapijos salėje, Vytauto g. 83, Vilkaviškis. 

17. Konkursui pateiktus piešinius, nuotraukas vertins Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro sudaryta komisija, kuri išrinks 3 originaliausius darbus ir apdovanos darbų 

autorius Biuro įsteigtais prizais.  

18. Konkursui pateiktus piešinius, nuotraukas komisijos vertins pagal šiuos kriterijus:  

 piešinio, nuotraukos atitikimas temai;  

 kūrybiškumas, atskleidžiant temą; 

 originalumas; 

 bendras estetinis vaizdas. 

19. Konkursui pateikti piešiniai, nuotraukos nebus vertinami jei neatitiks konkurso keliamų 

reikalavimų arba nebus pristatyti laiku. 

 

VI. KONKURSO LAUREATŲ APDOVANOJIMAI 
 

20. Konkurso nugalėtojai bus apdovanojami 2017 m. balandžio 30 d. Tarptautinės gyvybės dienos 

minėjimui skirto renginio „Gyvybė – didžiausia vertybė“ metu, Vilkaviškio parapijos salėje, 

Vytauto g. 83, Vilkaviškis. 

21.  Pasibaigus konkursui, Biuras pasilieka teisę naudoti (leidžiant leidinius, plakatus, skelbti 

interneto tinklalapyje ir kt.) piešinius, nuotraukas, kurie buvo pateikti konkursui, nurodant 

autorystę. Autorius, pateikdamas piešinį, nuotrauką konkursui sutinka, kad Biuras gali naudoti 

piešinį, nuotrauką savo tikslais. Už piešinių, nuotraukų panaudojimą autoriams honoraras 

nemokamas. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Autorius pateikdamas savo darbą  konkursui sutinka, kad tai yra autoriaus ir Biuro susitarimas 

dėl šiuose nuostatuose išdėstytų reikalavimų laikymosi.  

 

_________________________ 

 

http://www.vilkaviskiovsb.lt/

