
PATVIRTINTA  

Ragainės progimnazijos 

direktoriaus 2023-03-02 

įsakymu Nr. V-51(1.3.) 

 

RESPUBLIKINIO 5–8 KLASIŲ MOKINIŲ EKOLOGINIŲ PROJEKTŲ KONKURSO 

 „ŠIUKŠLĖ – NEŠIUKŠLĖ“ NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio 5–8 klasių mokinių ekologinių projektų konkurso „Šiukšlė – 

nešiukšlė“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų 

pateikimo ir organizavimo tvarką. 

2. Renginio organizatoriai: Šiaulių Ragainės progimnazija, Tilžės g. 85, LT-78113, 

el. p. ragainespm@splius.lt. 

3. Renginio tikslas – ugdyti mokinių kūrybinį mąstymą, ekologišką gyvenimo būdą 

bei iniciatyvas, skirtas darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui. 

4. Uždaviniai: 

4.1. Ugdyti kūrybiškumą ir meninę saviraišką. 

4.2. Ugdyti tvaraus vartojimo kultūrą. 

4.3. Skatinti mokinių domėjimąsi STEAM mokslais. 

 

II. RENGINIO DALYVIAI 

 

5. Renginio dalyviai – Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų 5 – 8 klasių mokiniai. 

Konkurso dalyvių tikslinės grupės: 

I grupė – 5–6 klasių mokiniai; 

II grupė – 7–8 klasių mokiniai. 

 

III. REIKALAVIMAI KONKURSO DARBAMS  

 

6. Šiuolaikiniame pasaulyje vis dažniau girdime apie ekologinį sąmoningumą, tvarumą, 

antrinį žaliavų panaudojimą. Vis populiaresnės darosi beatliekės („zero waste“) idėjos. Tačiau dar 

trūksta sisteminio mąstymo, kaip sumaniai, optimaliai išnaudoti jau turimus resursus. Skatiname 

mokinius, pasitelkiant kūrybiškumą,  prikelti antrinę žaliavą naujam gyvenimui, t.y. iš nereikalingų 

daiktų sukonstruoti gaminį, turintį praktinę paskirtį. 

7. Konkurso dalyvis: 

7.1. naudodamas senus daiktus sukonstruoja naują praktinę paskirtį turintį gaminį. 

Esant poreikiui gaminyje gali panaudoti ir naujus elementus, bet siekia, kad kuo 

didesnę dalį sudarytų perdirbami gaminiai ir antrinės žaliavos. 

7.2. parengia projekto aprašą (nuostatų 1 priedas). 

8. Vertinant darbus bus atsižvelgiama į šiuos kriterijus: 

- Kūrybiškumą. 

- Praktinį pritaikymą. 

- Ekonominį gaminio aprašymą. 

 

IV. RENGINIO ORGANIZAVIMAS 

 

9. Konkursui siunčiama gaminio nuotrauka (JPG arba JPEG formatu). Jei yra poreikis, 

autorius gali pateikti iki 3 gaminio nuotraukų koliažą. Nuotraukoje turi būti aiškiai matomas gaminio 
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dizainas ir konstrukcija. Kartu su nuotrauka atsiunčiamas gaminio aprašas (Nuostatų 1 priedas) (DOC 

arba DOXC formatu). 

10. Konkursas vykdomas etapais: 

- darbų siuntimas: 2023 m. kovo 1 d. – kovo 30 d. 

- darbų skelbimas ir vertinimas: 2023 m. kovo 31 d. – balandžio 6 d. 

- nugalėtojų paskelbimas: 2023 m. balandžio 7 d. 

11. Siunčiamų darbų failai pavadinami „mokinio vardas_pavardė_klasė“. Siunčiamame el.   

laiške prašome nurodyti išsamesnę informaciją: dalyvio vardą, pavardę, klasę, ugdymo  įstaigą, 

atstovaujantį pedagogą ir pedagogo kontaktinius duomenis (telefono numerį ir elektroninį paštą). 

Didesnes bylas galima siųsti per „WeTransfer“ sistemą. Darbai siunčiami el. adresu: 

inzinieriu.dirbtuves@gmail.com 

12. Kovo 31 d. visi darbai bus patalpinti Šiaulių Ragainės progimnazijos Facebook paskyroje 

(https://www.facebook.com/ragainesprog), kur vyks viena konkurso dalis. Facebook paskyroje 

daugiausia patiktukų („Like“) surinkusiam dalyviui bus skirta žiūrovų simpatijos nominacija.  

 

IV. VERTINIMAS 

 

13. Darbus vertins Šiaulių Ragainės progimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtinta 

komisija.  

14. Darbai, pateikti vėliau, nei numatyta šių Nuostatų 9 punkte, vertinami nebus. 

15. Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkomis. 

16. Pagal tikslines amžiaus grupes bus išrinkta po tris prizines vietas. Diplomu bus 

apdovanotas ir dalyvis, kurio darbas bus surinkęs daugiausia žiūrovų patiktukų. 

17. Komisija pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas. 

18. Konkursui mokinius rengusiems mokytojams bus išduodama Šiaulių Ragainės 

progimnazijos direktoriaus pažyma.  

19. Mokytojas, pateikdamas konkurso organizatoriams savo asmens duomenis (vardą ir 

pavardę), sutinka, kad šie jo asmens duomenys būtų tvarkomi tik išrašant bendrą visiems mokinius 

parengusiems mokytojams pažymą. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Konkurso organizatoriai turi teisę neeksponuoti kūrinių, neatitinkančių nuostatų 

reikalavimų. 

21. Darbų atsiuntimas organizatoriams – laikomas autorių sutikimu su sąlygomis, 

išdėstytomis šiuose nuostatuose. 

22. Konkurso organizatoriai: inžinerijos mokytoja metodininkė Ingrida Donielienė, 

matematikos mokytoja ekspertė Rimutė Jonaitienė, gamtos ir geografijos vyresnioji mokytoja 

Akvilina Avlašenkienė, dailės ir technologijų vyresnysis mokytojas Haris Ostašenkovas. 

23. Konkurso koordinatorė: Šiaulių Ragainės progimnazijos ugdymą organizuojanti 

skyriaus vedėja Gintarė Sergejenkienė. 

24. Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu: ingridadon@gmail.com. 

___________________ 
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1 priedas 

 

Eil. nr. Duomenys  Aprašas 

1.  Vardas Pavardė   

2.  Klasė   

3.  Mokykla   

4.  Gaminio pavadinimas   

5.  Gaminio paskirtis  

6.  Kokios antrinės žaliavos 

panaudotos gaminiui? 

 

7.  Kokios priemonės 

(medžiagos) įsigytos 

projektui naujos? 

 

8.  Kiek kainavo gaminiui 

pirktos priemonės? 

 

9.  Kiek laiko truko gaminio 

gaminimas (projektavimas, 

medžiagų rinkimas, 

gaminimas)? 

 

10.  Nuo 2023 m. minimalus 

valandinis atlygis 

Lietuvoje yra 5,14 Eur 

(neatskaičius mokesčių), 

apie 3,88 Eur „į rankas“. 

Apskaičiuok, kokia tavo 

pagaminto daikto 

savikaina. 

 

11.  Pasidomėk, kiek panašus 

gaminys kainuoja 

parduotuvėje. Palygink jo 

kainą su tavo pagaminto 

daikto savikaina. 

 

12.  Kiek procentų tavo 

pagamintas daiktas 

pigesnis (ar brangesnis) už 

perkamą parduotuvėje? 

 

13.  Kaip manai, kodėl verta 

gaminti tokius gaminius?  

 

 

___________________________________ 


