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KALĖDINIO KONKURSO – AKCIJOS VILNIAUS  MOKSLEIVIAMS  

 „PRIKELK DAIKTĄ ANTRAM GYVENIMUI“ 

NUOSTATAI 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kalėdinio konkurso – akcijos „Prikelk daiktą antram gyvenimui“ nuostatai reglamentuoja 

renginio tikslus ir organizavimą. 

2. Konkurso – akcijos organizatorius – Sostinės vaikų ir jaunimo centras, koordinatorius – 

Sostinės vaikų ir jaunimo centro Projektų, renginių ir kvalifikacijos kėlimo skyrius (kontaktinis 

asmuo Giedrė Juzėnienė, tel. (8 – 5) 272 56 22, el. p. giedre.juzeniene@svjc.lt) 

3. Konkurso – akcijos tikslas: 

Ugdyti ir plėtoti moksleivių socialines kompetencijas, sąmoningumą, pilietiškumą, 

solidarumą atliepiant 12 Darnaus vystymosi tikslą „Užtikrinti darnius vartojimo ir gamybos 

modelius“. 

4. Konkurso – akcijos uždaviniai: 

4. 1. Skatinti vaikų bendravimą, bendradarbiavimą, kūrybiškumą, saviraišką, aktyvią veiklą, 

vartojimo mažinimą, tvarumą, aplinkos tausojimą. 

4. 2. Sudaryti sąlygas moksleiviams atsiskleisti, kurti, pasireikšti ir įsitraukti į iniciatyvas 

Darnaus vystymo tikslų įgyvendinimo srityje. 

 

II. KONKURSO - AKCIJOS DALYVIAI 

5. Konkurse dalyvauja Vilniaus m. moksleivių komandos. 

6. Komandą sudaro vienos klasės ar neformaliojo švietimo būrelio/grupės mokiniai. Komandai 

padeda klasės mokytojas ar būrelio vadovas. Į procesą klasė/grupė gali įtraukti ir moksleivių 

tėvelius ar kitus pedagogus, bei specialistus dirbančius su klase/būrelio grupe. 

7. Viena komanda konkursui gali pristatyti tik vieną kūrybinį darbą - Kalėdinę dovaną. 

 

III. KONKURSO – AKCIJOS ORGANIZAVIMAS IR EIGA 

8. Savo apsisprendimą dalyvauti komanda pareiškia iki 2022 gruodžio 1 d. atsiųsdami paraišką 

el.paštu giedre.juzeniene@svjc.lt. Paraišką pildo pedagogas arba komandos lyderis. Paraiškos 

forma pridedama (Priedas Nr.1).  

9. Konkursui komanda turi sukurti Kalėdinę dovaną, kurią turės įteikti pasirinktam adresatui. 

10. Sąlygos: 

9.1. Adventas – gerų darbų metas. Kalėdinę dovaną kursite ir dovanosite konkrečiam 

adresatui. Tai gali būti mažesnieji draugai darželyje, vieniši seneliai, vaikų dienos centrų 

lankytojai, gyvūnų prieglaudos gyventojaoi ar kiti gavėjai, kuriems reikia jūsų dėmesio, 

pagalbos ir Kalėdinių dovanų. Kas tas adresatas, kam įteiks savo darbą – komanda 

nusprendžia pati. 
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9.2. Kalėdinę dovaną reikia sukurti iš jau naudotų daiktų, medžiagų, priemonių, antrinių 

žaliavų.  

9.3. Senasis daiktas turi atgimti naujam gyvenimui ir turėti kitą paskirtį. Netiks dovanoti 

nebenaudojamą daiktą – reikia sukurti naują gaminį/produktą. 

9.4. Konkursui atsiųskite savo kūrybinio darbo dvi nuotraukas ir aprašymą el.paštu 

giedre.juzeniene@svjc.lt iki 2022-12-23 d.: 

9.4.1. Senąjį daiktą ir kitas antrines žaliavas iš kurių gaminsite produktą 

nufotografuokite vienoje nuotraukoje. 

9.4.2. Naująjį sukurtą kūrinį nufotografuokite kitoje, bet taip pat vienoje nuotraukoje. 

9.4.3. Aprašykite kūrybos procesą. Aprašą kuria moksleiviai. Aprašo forma pridedama 

(Priedas Nr.2) 

9.4.4. Kūrybiniai darbai, gauti po nurodytos datos, nebus vertinami. 

9.5. Iki Kalėdų komanda dalyvauja dovanų teikimo akcijoje - turi įteikti savo sukurtą 

Kalėdinę dovaną pasirinktam adresatui. 

 

IV. KONKURSO VERTINIMAS IR REZULTATAI 

11. Konkurso „Prikelk daiktą antram gyvenimui“ darbus vertins organizatorių sudaryta komisija 

(Projekto „Darni mokykla“ atstovai, dailės ir technologijų pedagogai, menininkai, neformaliojo 

švietimo mokytojai). 

12.  Vertinamas idėjos originalumas, sukurto naujo produkto naudingumas, tvarumas, Kalėdinės 

dovanos meniškumas ir estetika. Konkurso vertintojų atrinkti darbai/nuotraukos bus 

eksponuojami ir nugalėtojai paskelbiami Sostinės vaikų ir jaunimo centro internetinėje 

svetainėje www.svjc.lt .  

13. Konkurso dalyviai apdovanojami diplomais. Konkurso nugalėtojams bus įteikiamos dovanos. 

Mokytojams, padėjusiems komandoms pasirengti konkursui, bus įteikiami padėkos raštai. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Visi kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių nuostatų numatyta tvarka. 

15. Organizatoriai turi teisę koreguoti ir papildyti konkurso-akcijos nuostatus.  

___________________________ 
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Priedas Nr.1 

KALĖDINIO KONKURSO – AKCIJOS VILNIAUS MOKSLEIVIAMS  

 „PRIKELK DAIKTĄ ANTRAM GYVENIMUI“ 

DALYVIO PARAIŠKA  

Komandos pavadinimas  

Mokykla/įstaiga  

Klasė/grupė (dalyvių amžius)  

 

Kontaktinis asmuo (vardas, 

pavardė, adresas, el. paštas, 

telefonas) 

 

Komandos narių skaičius ir kita 

svarbi informacija apie komandos 

sudėtį 

 

Mokytojų, padedančių pasirengti 

dalyvavimui konkurse - akcijoje, 

vardai ir pavardės 

 

 Komandos motyvacija dalyvauti 

turnyre (2-5 sakiniai) 

 

Sutinkame, kad komandos darbo 

nuotraukos ir konkurso 

nugalėtojai  bus viešinami 

svetainėje www.svjc.lt (tinkamą 

variantą pabraukite, netinkamą 

išbraukite) 

 

Sutinkame                       Nesutinkame 

 

Dalyvių paraiškos priimamos iki 2022 gruodžio 1 d.  

Paraiškas siųsti el. paštu giedre.juzeniene@svjc.lt  
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Priedas Nr.2 

KALĖDINIO KONKURSO – AKCIJOS VILNIAUS MOKSLEIVIAMS  

 „PRIKELK DAIKTĄ ANTRAM GYVENIMUI“ 

KŪRYBINIO DARBO APRAŠAS 

Komandos pavadinimas  

 

Įstaiga, dalyvių amžius  

 

Ką gaminote  

 

Iš ko gaminote (nepamirškite 

nufotografuoti) 

 

 

Kaip sekėsi gaminti  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kam įteiksite savo pagamintą 

Kalėdinę dovaną (prieš 

įteikdami nepamirškite 

nufotografuoti)  

 

 

Aprašą ir kūrybinio darbo nuotraukas konkursui siųsti iki 2022-12-23 d. el. paštu 

giedre.juzeniene@svjc.lt 
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