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                                                                                            PATVIRTINTA 

                                                   Kupiškio rajono savivaldybės 

                                     viešosios bibliotekos direktoriaus  

                                2020 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. ĮV-87 

 

KUPIŠKIO  RAJONO  SAVIVALDYBĖS  VIEŠOJI  BIBLIOTEKA 

 

FOTOGRAFIJŲ KONKURSO „ŽVILGSNIS Į KUPIŠKĮ 2“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Fotografijų konkurso „Žvilgsnis į Kupiškį 2“ nuostatai nustato konkurso tikslus ir 

uždavinius, reglamentuoja reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, darbų 

vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 

2.  Konkursą organizuoja Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (projektas „Kartas 

sujungianti fotografija: kupiškėniškoji tematika fotomenininkų kūryboje“). 

3. Konkurso pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba, rėmėjas – Kupiškio rajono 

savivaldybė.  

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – Kupiškio krašto savitumo atskleidimas per fotografiją ir naujas kūrybines 

iniciatyvas, į jas įtraukiant fotografus mėgėjus.  

5. Uždaviniai: 

5.1. populiarinti fotografiją kaip saviraiškos priemonę; 

5.2. ugdyti fotografų mėgėjų kūrybinius gebėjimus;  

5.3. skatinti domėjimąsi Kupiškio krašto paveldu ir šiandiena. 

 

III. DALYVIAI 

 

6. Įvairaus amžiaus fotografai mėgėjai, gyvenantys Kupiškio rajone, visoje Lietuvoje ir 

užsienyje. 

 

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

 

7. Siūlomos konkurso temos: Kupiškio kraštas ir jo žmonės, įvykiai, renginiai, gamta, įdomybės 

ir kt. 

8. Fotografijos iki rugsėjo 29 d. siunčiamos el. paštu lina.matiukaite@kupiskis.rvb.lt arba 

lina.matiukaite@gmail.com. 

9.  Konkursui fotografijos teikiamos JPG (JPEG) formatu, skiriamoji raiška ne mažesnė kaip 72 

dpi, ilgosios kraštines ilgis – ne mažesnis kaip 2000 pikselių. 
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10. Vienas autorius konkursui gali siųsti ne daugiau kaip tris fotografijas. Failai turi būti 

pavadinti taip: autoriaus pavardė, vardas, fotografijos pavadinimas. 

11. Vienu el. laišku siunčiamų fotografijų dydis neturi viršyti 12 MB, vienos siunčiamų 

fotografijų suarchyvuotos bylos dydis – iki 30 MB.  

 

V. DARBŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 

12. Visos gautos ir reikalavimus atitinkančios fotografijos, nenurodant jų autorių, spalio 5 d. bus 

paskelbtos Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Facebook paskyroje. 

13. Konkurso nugalėtojų rinkimų tvarka: 

13.1. vienas socialinių tinklų vartotojas (asmuo) už jam patikusias fotografijas iki spalio 

18 d. galės balsuoti tik po vieną kartą; 

13.2. konkurso nugalėtoją rinks ir profesionalių fotografų komisija, kurią sudarys projekte 

„Kartas sujungianti fotografija“ dalyvaujantys fotografai.  

14. Fotografijos, neatitinkančios reikalavimų (netinkama raiška, be pavadinimų, atsiųstos vėliau 

nurodyto termino), nebus vertinamos. 

15. Konkurso nugalėtojai bus apdovanojami organizatorių ir rėmėjų padėkomis, dovanomis, 

prizais. 

16. Konkurso rezultatai, nugalėtojų apdovanojimo vieta ir laikas bus skelbiami Kupiškio 

viešosios bibliotekos tinklapyje https://www.kupiskiovb.lt/ ir Facebook paskyroje.  

 

VI. BAIGAIMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Konkurso organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honoraro 

atsiųstas fotografijas, nurodant jų autorystę, naudoti nekomerciniais tikslais: konkurso 

viešinimui, eksponavimui parodose, publikavimui internetinėje erdvėje. 

18. Konkurso dalyvis, pateikdamas fotografijas konkursui, patvirtina, kad jis yra šių fotografijų 

autorius ir yra gavęs jose užfiksuotų asmenų sutikimą naudoti fotografiją su jų atvaizdu 

konkurse ir viešai eksponuoti. 

19. Fotografijų pateikimas konkursui „Žvilgsnis į Kupiškį 2“ laikomas dalyvio sutikimu su 

konkurso sąlygomis. 

20. Konkursą koordinuoja Kupiškio viešosios bibliotekos Kraštotyros ir edukacijos skyriaus 

vedėja Lina Matiukaitė, tel. (8 459) 35 471, el. paštas lina.matiukaite@kupiskis.rvb.lt  

 

 

_____________________________ 
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