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I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

1.1 Konkurso tikslas – skatinti aplinkosauginį švietimą kaip darnaus vystymosi sudedamąją 

dalį, perteikti vyresniosios kartos sukauptą patirtį ir žinias bei įgūdžius jaunajai kartai, tokiu 

būdu dalinantis tvaraus gyvenimo būdo idėjomis, pritaikomomis kasdienybėje, skatinti 

jaunąją kartą sekti vyresniųjų pavyzdžiu, siekiant formuoti palankų aplinkai gyvenimo būdą 

ir aplinkosaugos vertybių nuostatas, akcentuojant aplinkosaugines problemas, vartotojiškumo 

pasekmes ir alternatyvas, teikiant prioritetą atliekų vengimui, daiktų pakartotiniam 

naudojimui, aplinkos kokybės gerinimui – mažinant nereikalingų daiktų kiekį savo buityje. 

1.2 Konkurso uždaviniai: 

1. Skatinti vyresniosios kartos įsitraukimą į aplinkosauginių idėjų įsisavinimą ir 

sklaidą,  sąmoningumą, informuotumą, kūrybiškumą ir iniciatyvumą, tobulinti kompetencijas 

aplinkos apsaugos srityje, skatinant pakartotinį atliekų / daiktų panaudojimą; 

2. Keisti ir ugdyti šiuolaikinės jaunosios kartos mąstymą ir vartojimo kultūrą, požiūrį į 

aplinkosaugą, aplinkos apsaugos naudą ir plėtrą, remiantis vyresniosios kartos pavyzdžiu; 

3. Pasidalinti vyresniosios kartos įgūdžiais, įpročiais, tradicijomis bei sugebėjimais panaudoti 

atliekas naujam daiktui sukurti ir perteikti jaunesniosioms kartoms; 

4. Skatinti aplinkai palankų gyvenimo būdą, įgyvendinti darnią plėtrą. 

II. DALYVIAI 

2.1 Konkurse gali dalyvauti visi norintys žmonės nuo 55 metų. 

2.2 Konkurse dalyvauti gali pavieniai asmenys arba asmenų grupės. 

III. DALYVAVIMAS 

3.1 Konkursui pateikiama užpildyta dalyvio anketa, kurioje yra tikslus darbo aprašymas bei 

viena darbo nuotrauka arba nuotraukų koliažas. Konkursas vyksta nuo 2021 m. kovo 11 d. iki 

2021 m. balandžio 23 d. Dalyvio anketa pildoma paspaudus šią aktyvią nuorodą: 

https://60plius.lt/senjorai-nesvaisto/ ir vadovaujantis joje pateikiama informacija. 

3.2 Vienoje anketoje pateikiamas tik  vienas darbas. Nurodžius ne visus reikalingus 

duomenis, darbas nebus laikomas pateiktu konkursui ir vertinamas. 

3.3 Vienas dalyvis arba viena asmenų grupė gali pateikti ne daugiau kaip 3 darbus. 

https://60plius.lt/senjorai-nesvaisto/
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3.4 Užsiregistravusių senjorų darbų aprašymai ir nuotraukos, atitinkantys konkurso 

reikalavimus, per 24 val. bus paviešinti portale www.60plius.lt, kuriame dalyviai nuo 

balandžio 9 iki 21 d. varžysis dėl skaitytojų simpatijų. Balsuoti iš vieno įrenginio galima 

vieną kartą per dieną. Įtarus sukčiavimą, organizatoriai pasilieka teisę dalyvį pašalinti iš 

konkurso. 

3.5 Daugiausiai balsų surinkę dalyviai pateks į antrąjį rinkimų etapą, kuriame nugalėtoją 

išrinks komisija. Antrajam etapui viso bus atrinkti 9 dalyviai – po 3 iš kiekvienos kategorijos. 

3.6 Nugalėtojas bus paskelbtas balandžio 23 d.  

3.7 Konkurse dalyvaujantys asmenys sutinka, jog jų darbai, asmeniniai duomenys (vardas, 

pavardė) bei uždarymo renginio metu padarytos nuotraukos, gali būti viešinamos viešojoje 

erdvėje be atskiro asmens sutikimo. Jei asmuo nesutinka, kad ši informacija būtų viešinama, 

apie tai turi pranešti organizatoriams raštiškai el. paštu info@kita-forma.lt. 

IV. KONKURSO EIGA 

4.1 Konkursas vyks trimis etapais: I etapas – registracija, II etapas – balsavimas internetinėje 

svetainėje www.60plius.lt, III etapas – komisijos vertinimas (detaliau III 

grafoje).                        

4.2 Konkurso organizatoriai ar vertinimo komisija gali pareikalauti papildomos informacijos 

apie darbą arba pateikti darbą peržiūrai. 

4.3 Geriausi konkurso darbai turės galimybę  dalyvauti  parodoje, su dalyviais bus susisiekta 

asmeniškai, anketoje nurodytais kontaktais. 

4.4 Gegužės mėnesį numatomi konkurso apdovanojimai, kurių metu komisija apdovanos 

darbus nugalėtojus. Nesant galimybės organizuoti renginį gyvai – jis bus organizuojamas 

nuotoliniu būdu. 

V. REIKALAVIMAI DARBAMS 

5.1 Konkurso darbai skirstomi į šias kategorijas: 

· Kūrybiškumas  

· Praktiškumas 

· Daugkartiškumas 

5.2 Konkursui pateikiami darbai turėtų būti pastatomi ar paguldomi ant horizontalaus 

paviršiaus, o ne kabinami ant sienų. 
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5.3. Konkurse gali dalyvauti tik tie dirbiniai, kurių gamybai yra naudojamos atliekos ir jau 

panaudotos pakuotės, atsirandančios Jūsų aplinkoje – namuose, sode, garaže ar kt., ir 

nenaudojami papildomi nauji daiktai, kuriuos teko pirkti. 

5.4 Konkurse dalyvaujantys darbai turi būti pritaikyti daugkartiniam praktiniam naudojimui, 

būti patvarūs, pagaminti iš ilgaamžių medžiagų. 

5.5 Konkursas skatina antrinį panaudojimą, tad kilus įtarimams, jog darbams pagaminti 

naudojami specialiai projektui nupirkti nauji daiktai ar medžiagos (vienkartiniai indai, 

šiaudeliai, plastmasės maišai ir pan.), pasiliekame teisę darbo nevertinti. 

VI. VERTINIMAS 

6.1 Už labiausiai patikusius konkursui pateiktus darbus balsuos interneto vartotojai svetainėje 

www.60plius.lt.  

6.2 Daugiausiai balsų surinkusius konkursui pateiktus darbus vertins VšĮ „Žaliasis taškas“ ir 

„60+“ sudaryta komisija pagal pateiktus kriterijus: 

· Idėjos išpildymas – vertinama darbo idėja, jos atitikimas gamybos iš antrinių žaliavų 

sąlygai; 

· Inovatyvumas – vertinamas darbo novatoriškumas, jo išskirtinumas analogų tarpe; 

· Darbo išbaigtumas – nustatoma, ar darbas išbaigtas ir duoda laukiamus rezultatus; 

· Praktinis pritaikomumas – įvertinamos darbo praktinio panaudojimo galimybės; 

· Patvarumas – įvertinamos darbo daugkartinio naudojimo praktiškai galimybės. 

6.3 Geriausiais išrinkti darbai bus apdovanojami. 

VII. ORGANIZATORIAI 

7.1 Konkursą organizuoja ir vykdo nemokamas žurnalas senjorams „60+“ ir VšĮ „Žaliasis 

taškas“. 

7.2. Konkurso organizatorių kontaktai: Konkursas „Senjorai nešvaisto“, el. p. 

marketingas@60plius.lt. 

7.3. Dovanos į pinigus nekeičiamos. 

7.4. Išlaidos, patirtos dėl konkurso, nekompensuojamos. 

7.5. Organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso sąlygas nenumatytais atvejais. 

7.6 Konkurso koordinatorius žurnalas „60+“. 

http://www.60plius.lt/

