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KAUNO MIESTO IR KAUNO RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO 

„KURK ETIKETĘ DAIKTUI, NE ŽMOGUI“ 

NUOSTATAI 

 

Etiketė – vizualus skiriamasis ir informacinis ženklas daiktui. Ji paprastai turi pavadinimą, 

grafinius/spalvinius sprendimus, atspindi daikto savybes. Deja, kartais pasirenkama  

neteisinga etikečių naudojimo paskirtis ir kuriame bei „klijuojame“ etiketes žmonėms. 

Kviečiame atsisakyti žmonių “etiketavimo” ir imtis daiktų – kurti jiems etiketes! 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1.Konkurso „Kurk etiketę daiktui, ne žmogui“ nuostatai nustato Konkurso tikslus, eigą, reikalavimus 

 konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 

1.2. Konkurso organizatorius – Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla. Konkurso partneris UAB 

 „Aurika".   

 

II. KONKURSO TIKSLAI 

 

2.1. Konkursas - meninė socialinė iniciatyva, kurios tikslas –  patyčių prevencija, padėti mokiniams    

suvokti neteisingą požiūrį, kuomet etiketes yra taikomos žmonėms. 

2.2. Paskatinti mokinius atkreipti dėmesį į etikečių, kaip tam tikros meninės (vizualinės/grafinės) išraiškos 

priemonės specifiką ir panaudojimą daiktų ženklinimui. 

2.3. Motyvuoti, skatinti kūrybines iniciatyvas, estetinį suvokimą, leisti atsiskleisti mokinių meninei 

individualybei. 

 

III. KONKURSO DALYVIAI 

 

3. Konkurse gali dalyvauti Kauno miesto ir Kauno rajono bendrojo ir neformalaus ugdymo 

mokyklų/centrų 5 -12 klasių mokiniai. 

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO EIGA 

 

4.1. Konkursas vyksta 2021 metų balandžio mėn. 13 d. – birželio mėn. 01 d. Jis organizuojamas 

 nuotoliniu būdu. 

4.2. Konkursas organizuojamas šiais etapais:  

4.2.1 Darbų siuntimas. Konkurso dalyviai iki gegužės mėn. 13 d. siunčia savo darbų skenuotas 

kopijas, kurių raiška ne mažesnė kaip 300 dpi, arba nuotraukas JPG (JPEG) formatu. Nuotraukų 

formatas neturi viršyti 5 MB. Prie siunčiamų nuotraukų pridedamas lydraštis, kuriame nurodoma: 

darbo pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, amžius, paruošusio pedagogo vardas, pavardė, 

kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas. 



4.2.2. Nugalėtojų atrinkimas. Vertinimo komisija renka nugalėtojus gegužės mėn. 14 d. Darbai 

vertinami dvejose amžiaus kategorijose: 5 - 8 kl. mokiniai ir 9 - 12 kl. mokiniai. 

4.2.3. Konkurso nugalėtojų paskelbimas. Konkurso nugalėtojai gegužės mėn. 18 d. skelbiami 

mokyklos internetinėje svetainėje www.kamdaile.lt, o mokyklos facebook paskyroje skelbiama 

nuoroda į mokyklos svetainę.  

4.2.4. Etikečių atspausdinimas. Visi konkurso dalyviai gaus atspausdintą savo sukurtą 

etiketę. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti diplomais ir prizais. 

4.2.5. Konkurso nugalėtojų atspausdintos etiketės bus eksponuojamos parodoje. Parodos data ir 

vieta bus skelbiama gegužės mėn.18 d. www.kamdaile.lt  

 

V. DARBŲ PATEIKIMAS KONKURSUI 

 

5.1 Konkursinius darbai su užpildyta metrika (Priedas Nr. 1) bei bendri dalyvių sąrašai (Priedas Nr. 2)  

siunčiami adresu: projektai@kamdaile.lt 

5.2. Dailės kūrinių formatas - etiketės forma (priedas Nr. 3) išmatavimai 23cm (aukštis) 15 cm (plotis).  

5.3. Darbų technika: laisvai pasirenkama (tapyba, grafika, koliažas, fotografija, kompiuterinė, mišri). 

 Svarbu – atspausdinta etiketė bus dvigubai mažesnė, todėl atkreipiamas dėmesys į smulkias detales 

darbe. 

5.4. Informacija teikiama el. paštu: vilija@kamdaile.lt bei telefonu 86 12 32200.  

  

 

VI. DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

6.1. Darbus vertins ekspertų komisija. 

6.2. Vertinimo kriterijai: atsakymas į temą, darbo originalumas, kūrybinio darbo atlikimo kokybė ir 

estetinis vaizdas. 

6.3. Darbai vertinami dvejose amžiaus grupėse: 

I kategorija – 5-8 klasių mokiniai; 

II kategorija – 9-12 klasių mokiniai. 

6.4. Iš kiekvienos kategorijos bus išrinkti 5 laimėtojai, kurie apdovanojami prizais ir diplomais. 

6.5. Vertinimo komisija pasilieka teisę įsteigti papildomus apdovanojimus ir nominacijas. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7.1. Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo atsiųstus darbus, nurodę jų autorystę, naudoti 

konkurso viešinimui, eksponuoti parodose, publikuoti internetinėje erdvėje.  

7.2. Konkursui pateikti darbai negali būti nukopijuoti – už autoriaus teisių pažeidimus pagal galiojančius 

teisės aktus atsako darbus atsiuntę konkurso dalyviai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kamdaile.lt/
http://www.kamdaile.lt/


Priedas Nr. 1 

Darbo metrikos pavyzdys: 

 

Konkursas „Kurk etiketę daiktui, ne žmogui“ 2021 

  

 

 

Autoriaus vardas, pavardė, amžius 

 

 

Darbo pavadinimas, technika 

 

 

Švietimo įstaigos pavadinimas 

 

 

 

Mokytojo vardas, pavardė,                                                                                                                           

el. pašto adresas, telefonas 

 

Priedas Nr. 2 

Bendrasis dalyvių sąrašas: 

DALYVIŲ SĄRAŠAS 

 

................................................................................................................................................. 

(Įstaigos pavadinimas, adresas) 

 

 

 

Eil

. 

Nr

. 

 

Mokinio vardas, pavardė 

 

Amžius 

 

Pavadinimas, atlikimo 

technika 

 

Mokytojo - vadovo vardas, 

pavardė, 

el. paštas, telefonas 

     

 

     

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Priedas Nr. 3 

Etiketės formatas: 



 


