
 
 

 

KAUNO MIESTO IR KAUNO RAJONO 11-12 MET Ų MOKINI Ų AITVARO  

PROJEKTO  KŪRIMO  

KONKURSO „ŽINUT Ė KAUNUI“  

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kauno miesto ir Kauno rajono 11-12 metų mokinių aitvaro projekto konkurso „Žinutė Kaunui“ 

(toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, organizavimo tvarką ir eigą. 

2. Konkursą organizuoja dienraštis „Kauno diena“, inicijuoja Aplinkos ministerija 

bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo 

agentūra, finansuojant Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. 

3. Partneriai: Kauno miesto savivaldybės administracija ir Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokykla. 

4. Konkurso nuostatai ir kvietimas dalyvauti skelbiami individualiai informuojant kiekvieną 

ugdymo įstaigą, dienraštyje „Kauno diena“, portale www.kaunodiena.lt, „Kauno diena“ profilyje 

socialiniame tinkle Facebook, Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos internetinėje 

svetainėje www.saugusvaikas.kaunas.lm.lt. 

II SKYRIUS 

KONKURSO  TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

5. Tikslas – formuoti 11-12 metų mokinių įvairiapusį ekologinį sąmoningumą, ugdyti aplinkai 

draugiškesnius kasdienius įpročius, skatinti  beatliekės visuomenės vystymąsi. 

6. Uždaviniai: 

6.1. skatinti mokinius ieškoti, analizuoti, vertinti „zero waste“ idėją; 

6.2. ugdyti mokinių kritinį mąstymą, skatinti užsiimti prasminga gamtosaugine veikla; 

6.3. atkreipti Kauno miesto ir Kauno rajono visuomenės dėmesį į tvaraus vartojimo idėją; 

III SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIAI 

7. Konkurse kviečiami dalyvauti Kauno miesto ir Kauno rajono 11-12 metų mokiniai. Dalyvių 

skaičius - neribotas. 

 
 

PATVIRTINTA  

 

 



IV SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

8. Konkursas vyks nuo 2022 m. balandžio 11 d. iki 2022 birželio 10 d.  

9. Mokiniai kuria aitvarų maketus, kuriais atskleidžia „zero waste“ idėją – siūlo priemones ir būdus 

susidarančių atliekų kiekio mažinimui ir jau susidariusių atliekų pakartotinam naudojimui bei 

perdirbimui. 

10. Geriausios aitvarų projektų idėjos bus perkeltos ant aitvarų ir 2022 m. birželio 17 d. 14.00 val. 

paleistos į dangų Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos (Ašigalio g. 23, Kaunas) 

stadione.  

11. Aitvarų projektai turi būti:  

11.1. Pateikiami JPG skaitmeninio formato mokinių maketuoti ar piešti ir skenuoti 

kūrybiniai darbai.  

11.2. Skaitmeniniai kūrybiniai darbai maketuojami Abode Photoshop, Corel Draw, 

Microsoft PowerPoint ar kitomis programomis. Jei projektas piešiamas ranka, galutinis 

variantas turi būti skenuotas ir išsaugotas JPG skaitmeniniu formatu. 

11.3. Sumaketuotus JPG skaitmeninio formato projektus iki 2022 m. birželio 10 d. siųsti 

elektroniniu paštu – zinutekaunui@kaunodiena.lt laiške nurodant sumaketuoto aitvaro 

projekto pavadinimą, autoriaus vardą ir pavardę, klasę, klasės vadovo(ų) vardą(us) 

pavardę(es), ugdymo įstaigos pavadinimą. 

12. Visi atsiųsti darbai eksponuojami internetiniame tinklapyje: zinutekaunui.kaunodiena.lt   

V SKYRIUS 

VERTINIMAS, VIEŠINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

13. Aitvarų projektai bus vertinami atsižvelgiant į temos aktualumą, idėjos originalumą, 

informatyvumą, jos įgyvendinimą, meninę raišką. 

14. Aitvarų projektų vertinimo kriterijai: 

14.1. projekto vizualinis pateikimas, temos atitikimas, estetiškumas;  

14.2. projekto idėja – originalumas, savitumas;  

14.3. kalbos kultūra. 

15. Projektai nebus vertinami jei:  

15.1. neatitiks konkurso tematikos; 

15.2. bus nukopijuoti iš kitų šaltinių. 

16. Tekstai turi būti tik lietuvių kalba, negali būti jokių įžeidžiančių ar kitaip neapykantą 

provokuojančių, diskriminaciją pabrėžiančių tekstų, vaizdų. 

17. Organizatorių sudaryta vertinimo komisija atrinks geriausius mokinių aitvarų projektus, kurie 

bus aprašyti ir publikuojami dienraštyje „Kauno diena“, portale kaunodiena.lt, socialiniame tinkle 



Facebook ir perkelti ant Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos stadione planuojamų 

paleisti aitvarų.  

18. Vertinimo komisija taip pat išriks tris pačius geriausius darbus, kurių autoriai bus 
apdovanoti kuprinėmis, pagamintomis iš perdirbtų atliekų. Prizai bus įteikti aitvarų paleidimo 
renginio metu. Dar 30 dalyvių bus įteikti pieštukai, kurie po panaudojimo gali būti pasodinti ir 
virsti augalu. Šiuos dalyvius taip pat atrinks Komisija.  

VI SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

19. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę aitvarų projektus (jų fragmentus) neatlygintinai 

spausdinti, demonstruoti, viešai skelbti ir platinti, nurodant darbų autorius. Autorių sutikimas su 

šiomis sąlygomis laikomas darbų atsiuntimas į konkursą. 

                   ____________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


