
Antrinio daiktų dizaino konkursas   

                                                                      #nESkubėk  išmESti  

                                                   skiriamas  Europos dienai paminėti  

Antrinis žaliavų, daiktų  panaudojimas - neatsiejama ekologijos dalis. Tikrai, kam gi išmesti, 

jeigu galima panaudoti dar kartą? Šis konkursas - tai vizualizacija kaip ir ką galima pasigaminti 

iš jau nebereikalingų, nebenaudojamų arba tiesiog išmestinų į sąvartyną daiktų. Konkursas 

skatina neskubėti išmesti iš pirmo žvilgsnio nereikalingų daiktų, bet suteikti jiems naują 

„gyvenimą“, pasitelkus savo kūrybiškumą ir fantaziją. Todėl kviečiame iš daiktų, kurie jau 

nebetinkami naudoti, ar  maisto taros bei pakuočių - savo rankomis pagaminti kitą kokį nors 

patogų daiktą, kuris bus toliau naudojamas buityje ar mokykloje. 

Savo kūrybiškumu,  jaunatviška drąsa, polėkiu, idėjomis ir pastangomis palaikykite konkurso 

idėją ir dalyvaukite jame!   

                                  Konkurso taisyklės ir reikalavimai konkurso dalyviams  

                                            I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS  

  1. Antrinio daiktų dizaino konkurso „#nESkubėk  išmESti“ (toliau – konkursas), taisyklės ir 

reikalavimai jo dalyviams  (toliau – nuostatai) reglamentuoja konkurso organizavimo, darbų 

(toliau- gaminys) pateikimo, vertinimo ir nugalėtojų paskelbimo tvarką.  

2. Konkurso tikslinė grupė - Dzūkijos regiono mokiniai.  

2. Konkurso organizatoriai – Alytaus Jaunimo centras,  Alytaus Europe direct informacijos centras 

ir  EP nario Br. Ropės padėjėja Dzūkijoje Zita Valiūnienė. 

3. Konkurso globėjas ir apdovanojimų steigėjas – Europos Parlamento narys Bronis Ropė.  

4. Informacija apie konkursą ir konkurso nuostatai  bus skelbiami Alytaus jaunimo centro  

interneto svetainėje bei kitų partnerių ir organizatorių socialinių tinklų paskyrose. 

                                         

II SKYRIUS. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

5. Konkurso tikslas – ugdyti mokinių domėjimąsi  Žiedinės ekonomikos principais, ES žaliojo kurso 

tikslų įgyvendinimo idėjomis Lietuvoje ir Europoje ir parodyti, jog antrinis daiktų dizainas arba 

panaudojimas gali tapti neatsiejama mūsų kasdienybės dalimi. 

6. Konkurso uždaviniai:  

6.1. skatinti mokinius  ir jaunimą domėtis  ekologiška gamyba, aplinkos saugojimu, mažinant jos 

taršą bei darnia žmogaus veikla su gamta ir aplinka; 

6.2. skatinti mokinių ir jaunimo ekologinį sąmoningumą, atsakingą gamtos išteklių vartojimą;  

6.3. skatinti mokinius rinktis tvarų gyvenimo būdą, tausoti ir, jeigu tik įmanoma, žaliavas ir daiktus 

panaudoti antrą kartą; 

6.4. ugdyti mokinių ir jaunimo kūrybiškumą, skatinant juos bendrauti ir kurti. 

 
                                        III SKYRIUS. KONKURSO DALYVIAI  

7. Konkurse gali dalyvauti  7-18 metų amžiaus mokiniai. Konkurse galima dalyvauti  individualiai 

arba komandomis po 2–3 mokinius. Vienai mokyklai gali atstovauti ne daugiau kaip 3 komandos ir 

/ ar 3 mokiniai.  

8. Konkurse varžysis dalyviai, pagal tokias amžiaus grupes: 



8.1. 1-oji grupė – 7–10 metų; 

8.2. 2-oji grupė – 11–14 metų; 

8.3. 3-oji grupė – 15–18 metų. 

 

                                  IV SKYRIUS. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 9. Konkurso pradžia – 2021 m. balandžio 7 d. Konkursinius gaminius prašoma pateikti iki 2021 m. 

gegužės 3 d., pristatant juos į Alytaus jaunimo centrą (Alytus, Tvirtovės g. 3) iki 16 val.  

10. Pristatant gaminius konkursui, kartu reikia pristatyti ir užpildytą konkurso dalyvio anketą (1 

priedas). Konkurso dalyvis, pateikdamas savo gaminį konkursui, patvirtina, kad yra teikiamo darbo 

autorius, jį parengė savarankiškai ar komandoje ir kad yra susipažinęs ir sutinka su konkurso 

nuostatais ir sąlygomis. 

 11. Gaminių vertinimas vyks 2021 m. gegužės 4  d.. Konkursui pateiktus gaminius vertins specialiai 

sudaryta  komisija.   

12. Skaitmenizuota vaizdinė konkursinių gaminių medžiaga gali būti  eksponuojama organizatorių 

socialiniuose tinkluose. Jeigu sanitarinė situacija leis, galima ir fizinė darbų paroda gegužės 7 

dieną, Europos dienos išvakarėse, Alytaus jaunimo centro patalpose.  

 

                                   V SKYRIUS. REIKALAVIMAI GAMINIAMS  IR JŲ VERTINIMAS 

 

13. Gaminių formatas neribojamas. 

14. Būtina nurodyti  gaminio pavadinimą, autoriaus(ių) vardą(us), pavardę(es), klasę(es), mokyklą. 

15. Gaminiai bus vertinami pagal idėjos originalumą ir atitiktį temai (5 balai), kūrybiškumą (5 

balai), darbo estetiškumą (5 balai), kelių žaliavų panaudojimą (5 balai). Iš viso bus galima surinkti 

20 balų.  

                                   VI SKYRIUS. KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAI  

16. Komisija atrinks konkurso nugalėtojus pagal amžiaus grupes. Kiekvienam laureatui bus įteiktas  

EP nario Br. Ropės įsteigtas prizas. Jeigu sanitarinė situacija leis, prizų įteikimas planuojamas 

2021 m. gegužės 7 dieną,  kuomet vyks virtuali arba fizinė rankdarbių paroda.  

                                       VII SKYRIUS. AUTORIŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ 

 17. Teikdamas savo gaminį konkursui dalyvis garantuoja, kad jo sukurtas darbas ir/arba atskiros jo 

dalys nepažeidžia jokių tretiesiems asmenims priklausančių teisių. Konkurso organizatorius ir 

partneriai nėra atsakingi dėl trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų dėl gaminio ir jų teisių 

pažeidimu padarytos žalos. 

18. Konkurso dalyviai sutinka su asmens duomenų, pateiktų konkurso dalyvio anketoje, naudojimu 

konkurso viešinimo tikslais.  Konkurso organizatorius ir partneriai turi teisę konkurso viešinimo 

tikslais viešai skelbti savo tinklapiuose ir socialinių tinklų paskirose atsiųstus konkursui darbus, 

nurodant autorių vardus, pavardes ir atstovaujamos mokyklos pavadinimą. Autoriaus sutikimu 

laikomas  konkurso dalyvio anketos pateikimas.  

                                           VIII SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

19. Šiuose nuostatuose neaptartus atvejus nagrinės ir sprendimą priims konkurso organizatoriai.  

20. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso sąlygas. 

                                  

 


