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                                                                            PATVIRTINTA 

                                                                                                Marijampolės pataisos namų 

                                                                                                     direktoriaus 2021 m. vasario 8 d.  

                                                                                   įsakymu Nr. 4/07-40                

 

 

FOTOGRAFIJŲ KONKURSO „TARNYBINIAI ŠUNYS“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Fotografijų konkurso „Tarnybiniai šunys“ (toliau – konkurso) nuostatai nustato tikslus, 

reglamentuoja reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir 

nugalėtojų apdovanojimų tvarką.  

2. Konkursą organizuoja Marijampolės pataisos namų Kinologijos skyrius.  

3. Informacija apie konkursą bei konkurso nuostatus bus skelbiama 

www.kaldep.lt/lt/mpn/naujienos-mpn.html; www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/pradzia.html 

taip pat informacija gali būti platinama kitų statutinių valstybės tarnybų ir organizacijų interneto 

svetainėse bei socialinio tinklo „facebook“ paskyrose. 

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Konkurso tikslas - Populiarinti Lietuvos statutinių valstybės tarnybų ir organizacijų 

kinologo profesiją. 

5. Konkurso uždaviniai: 

5.1. skatinti Lietuvos statutinių valstybės tarnybų ir organizacijų bendruomenę domėtis 

statutinių valstybės tarnybų ir organizacijų kinologų profesija bei jų tarnybiniais šunimis; 

5.2. surengti geriausių darbų parodą internetinėje erdvėje; 

5.3. atskleisti tarnybinių šunų unikalumą, išskirtinumą; 

5.4. skatinti Lietuvos statutinių valstybės tarnybų ir organizacijų darbuotojų fotografiją 

kaip saviraiškos priemonę; 

5.5. viešinti bausmių vykdymo sistemos įstaigų veiklą bei populiarinti pataisos pareigūno 

profesiją. 

 

III. KONKURSO DALYVIAI 

 

6. Konkurso dalyviai: Lietuvos statutinių valstybės tarnybų pareigūnai ir darbuotojai. 

 

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Konkursui pateikiamos tik skaitmeninių fotografijų bylos (failai). 

8. Konkursui galima pateikti tik statutinėms valstybės tarnyboms priklausančių tarnybinių 

šunų fotografijas. 

9. Fotografijas konkursui dalyviai gali pateikti iki 2021 m. gegužės 31 d. 

10. Darbus siųsti el. paštu deividas.kerevicius@gmail.com per www.wetransfer.com 

11. Darbai turi būti pateikiami pagal šias temas: 

Nr.1. Tarnybinio šuns portretas; 

Nr.2. Šuo tarnyboje; 

Nr.3. Tarnybinio šuns laisvalaikis; 

Nr.4. Kinologinė komanda. 

12. Konkurso laimėtojai bus paskelbti 2021 m. birželio 30 d. 

http://www.kaldep.lt/lt/mpn/naujienos-mpn.html
http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/pradzia.html
mailto:deividas.kerevicius@gmail.com
http://www.wetransfer.com/
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13. Fotografijų konkurso sąlygos: 

13.1. konkursui nuotraukos teikiamos JPG (JPEG) formatu. Nuotraukos dydis turi būti ne 

didesnis kaip 6000 pikselių (ilgoji kraštinė). Nuotraukas galima siųsti atskirai po vieną arba 

suarchyvuotos bylos forma.  

13.2. vienas autorius konkursui gali siųsti ne daugiau kaip po 3 nuotraukas atskirai temai.  

13.3. visi nuotraukų failai turi būti pavadinti taip: autoriaus vardas, pavardė, nuotraukos 

pavadinimas, temos numeris (Pvz.: Petras_Petraitis_Reksas_Nr.1)). 

 

V. DARBŲ VERTINIMAS, NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 

14. Fotografijas vertins profesionalūs Marijampolės fotomenininkai.  

15. Pagrindiniai fotografijų vertinimo kriterijai: 

15.1. konkurso temos atitikimas; 

15.2. nestandartinis požiūris; 

15.3. išradingumas, meniškumas ir originalumas. 

16. Trijų geriausių fotografijų autoriai bus apdovanojami I, II ir III vietos diplomais bei 

specialiaisiais prizais. 

17. Konkurso rezultatai, nugalėtojų apdovanojimo vieta ir laikas bus skelbiami Marijampolės 

patais namų tinklalapyje www.kaldep.lt/lt/mpn/naujienos-mpn.html bei informuota asmeniškai. 

3. Nuotraukos, neatitinkančios techninių reikalavimų (skaitmeniniai autorių logotipai, data ant 

atvaizdo), atsiųstos vėliau nurodyto termino ar neatitinkančių kitų konkurso sąlygų, nebus 

vertinamos. 

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honoraro atsiųstas 

fotografijas (nurodant jų autorystę) naudoti nekomerciniais tikslais – konkurso viešinimui ir Lietuvos 

statutinių valstybės tarnybų ar organizacijų kinologo profesijos populiarinimui (plakatai, skrajutės, 

periodinė spauda ir kt.), eksponavimui parodose, publikavimui internetinėje erdvėje.  

2. Nuotraukos, kurių turinys pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus, nebus vertinamos. 

3. Konkurso dalyvis, pateikdamas nuotraukas konkursui, patvirtina, kad jis yra šių nuotraukų 

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

viešai eksponuoti. 

4. Atsiųsdamas nuotraukas ir dalyvio anketą, konkurso dalyvis patvirtina, kad yra konkursui 

pateiktų nuotraukų autorius. Už autorių teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako 

atsiuntęs nuotraukas konkurso dalyvis. 

5. Nuotraukų pateikimas konkursui „Tarnybiniai šunys“ laikomas dalyvio sutikimu su 

konkurso sąlygomis. 

6. Konkursą koordinuoja Marijampolės pataisos namų Kinologijos skyriaus viršininkas 

Deividas Kerevičius, tel. +370 685 285103, el. paštas: deividas.kerevicius@gmail.com.  

 

________________________________________________ 
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