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užterštumo dėka kyla vidutinė oro temperatūra, kuri 

iššaukia įvairias katastrofas – cunamius, 

potvynius, gaisrus, sausras ir pan. Žodis 

„natūralus“ tapo ne savaime suprantama ga-

minio savybe, o kažkuo, ko paprasčiausiai ne-

besitikime. Atrodo, jog viską, ką turėjome tikro, iškeitėme į 

dirbtinai sukurtus dalykus,  pradėjome rūpintis tik savimi, 

užmiršdami tai, kas yra mūsų visų pradas – gamtą.

Tad puoselėkime savo - žmonių pasaulį, tačiau negriaukime 

to, kuris priklauso gamtai. Elkimės sąmoningai, tausokime 

resursus, vartokime mažiau ir pasirūpinkime, jog atliekos 

nukeliautų į rūšiavimo konteinerius arba būtų kūrybingai 

panaudotos. Šiame kataloge, puikuojasi būtent tokio at-

liekų perdirbimo pavyzdžiai - ekologinio dizaino konkurso 

„Kita forma“ 2016 metų dalyvių darbai. 

Kviečiame pažiūrėti!

Bėgant laikui, keičiantis poreikiams, žmonių aplinkos 

suvokimui, padarant įvairius atradimus ir 

sukuriant daiktus, jaučiame progresą, atrodo, 

jog laikas, kuomet gyvename yra puikus augti, 

tobulėti ir pasenti. Esame laisvi, galime keliauti 

po pasaulį, apsisaugoti nuo įvairių ligų ar nuo jų pasveik-

ti,  galime užsiimti kuo tik norime, būti tokie, kokie norime 

- diskutuoti įvairiomis temomis, nebijoti išsakyti savo nuo-

monės, save reprezentuoti ar apginti – tiesiog būti savimi! 

Didėjanti žmonių populiacija ir gerėjančios gyvenimo sąly-

gos reiškia, jog išmokome susitvarkyti su problemomis, ku-

rios praeityje pražudydavo šimtus tūkstančius žmonių, bei 

rodo, jog vis labiau suprantame pasaulį ir prisitaikome prie 

jo.

Tačiau... ar prisitaikome tinkamai? Žemėje mažėja vandens 

atsargos, o turimi vandens klodai dažnai užteršiami, 3

gamtoje visa tikra
/

jos laisvė, grožis
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atsiranda ir naujų, konkur-

so idėjomis susižavėjusių 

draugų, kurie nusprendžia 

jog mums pakeliui ir įsikibę į parankę 

keliauja kartu. Tad tariame ačiū visiems, 

kurie mumis tiki ir suteikia galimybę aug-

ti ir tobulėti. Tai svarbu ne tik mums bet 

ir visos Lietuvos gyventojams.

bendražygiaiVšĮ „RV Agentūra“  koman-

da džiaugiasi, jog savo 

labai įdomiame, iššūkių pil-

name, bet ne visuomet lengvame kelyje 

yra lydima nuostabių, palaikančių ir įkve-

piančių bendražygių, kurių parama ir no-

ras būti kartu turi labai didelę reikšmę šio 

konkurso įgyvendinimui. Smagu, jog prie 

ištikimų ir nebe pirmus metus padedančių, 

draugai :

4
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P     radėdama šį konkursą siekiau, kad žmonėms taptų suvokiamas glaudus ryšys tarp kūrybos ir gamtos, norėjau 

pasiūlyti kuo įdomesnį ir žaismingesnį būdą, padėsiantį švarinti mus supančią aplinką. Kuomet kasmet teikiu 

apdovanojimus besišypsantiems žmonėms ir vaikščiodama po parodą matau nuostabius konkurso „Kita forma“ 

dalyvių darbus, suprantu, kad aš ir mano suburta komanda einame teisingu keliu, todėl vis daugiau žmonių, siekda-

mi išvaduoti gamtą nuo šiukšlių, randa savyje kūrėją, kuris turi tiek daug galios, jog sugeba pakeisti nusistovėjusius 

gamtos dėsnius ir prikelia daiktus „iš mirusiųjų“, juos atnaujina ar išardo, o tuomet sukuria daiktus, kuriuos mes vėl 

ir vėl naudojame savo buityje.

 < visada maniau, kad žmogus 

kūrybinga ir mylinti būtybė  > 5



nugalėtojai

mokinių grupė

 studentų grupė

profesionalų 
/ 

neprofesionalų grupės

“eko mokykla”
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mokinių grupė:

<  mano kūrinys primena mums, 
kad esam mylimi , globojami ir 
įkvepiami kūrėjo >

7Justė Adomaitytė 

Birštono gimnazija 

koliažas

„po kūrėjo delnu“

I  vieta 
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mokinių grupė:

II   vieta 

Viktorija Čiapaitė

Deividas Cibulskas

Vilniaus 

Žemynos gimnazija 

„daiktadežė “

8
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mokinių grupė:

Justina Ivanova

Vilnius

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

„užtiesalas ant savo lovos“

9
III vieta 
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 studentų grupė:

10Tadas Krilavičius

 Vilniaus automechanikos 

ir verslo mokykla

Kepsninė

„garvežys“

I vieta 
 < tai- kepsninė, apipavid-
alinta kaip garvežys. Ji ne tik 
traukia akį , bet yra praktiš-
ka- viršutinė dalis atsiveria, o 
sukrovus malkas, dūmai išeina 
pro stilizuotą kaminą >
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 studentų grupė:

Daumantas Dambrauskas

Vilniaus automechanikos 

ir verslo mokykla

„staliukas iš automobilio detalių“

11 < automobilio detalės - tai 

puiki žaliava kūrybai . Be 

to nauda aplinkai , dalis 

daiktų gali mums tarnauti 

antrą kartą 

ir daugybę metų >

II   vieta 
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 studentų grupė:III   vieta 

Ana Černiavskaja

Vilniaus Automechanikos

ir verslo mokykla

Moteriška pusiau prigludusio silueto 

vasariška laisvalaikio suknelė

„vasariška laisvalaikio suknelė “12
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 neprofesionalų grupė:

Antanas Žukauskas

Molėtų Rajono savivaldybės

viešoji biblioteka

„įvairūs rankdarbiai “

I vieta 
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Sandra Mielkaitytė

Dailės studija

“Formos kalba“

„rėmai svajonėms “

 profesionalų grupės:

I vieta 
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 nominacija  “Eko mokykla”

 Tauragės 

„Šaltinio“ progimnazija

„ekologiškas stendas “

1
5

I vieta 



mok-
inių 
grupė

konkur-
so da-
lyvių 

darbai
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0.1    Milda Raubickaitė

Žemynos gimnazija

„žaisliukas”

0.2   Vaida Vosyliūtė
Antanavo pagrindinė mokykla

 „žibintas”

0.4   Jorė Česnavičiūtė
Rasa Janušaitytė

Kamilė Šarkutė

Antanavo pagrindinė mokykla

„laikraščių dėklas”

0.3   Agnė Jurėnaitė
 Ieva Duksaitė

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Verdenė“

„namelis ant vištos kojelės“

0.2

0.3 0.4

0.1

17
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0.1   Karolina Bartoševič

Vilniaus Lazdynų mokykla

„paveikslas”

0.2   Vladislav Sudibor
Denis Gusov

Vilniaus „Juventos“ gimnazija

„gėlė”

0.3   Inesa Zapolskytė
Karolina Aslajevaitė

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Verdenė“

paveikslas „namų šiluma“

0.4   Viktorija Buzarevič
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

„monetų medis”

0.1 0.2

18

0.3 0.4
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0.3

0.1 0.2

0.50.4

0.1   Tajus Šliužas

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Verdenė“

„dėžutė raktams”

0.4   Karolina Ozerčukaitė
Vilniaus „Juventos“ gimnazija

„dėžutė”

0.3   Aliona Fadejeva
Vilniaus „Juventos“ gimnazija

„dėžutė”

0.2   Aušrinė Zdanavičiūtė
Dominika Kaminska

Darina Kraitor
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Verdenė“

„dėžė žaislams sudėti”

0.5   Karolina Kuncevič
Vilniaus S. Konarskio mokykla

„dėžutė”

19
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0.2   Darja Dortman
Vilniaus „Juventos“ gimnazija

„rankinė”

0.3   Viktorija Čiapaitė
Deividas Cibulskas

Vilniaus Žemynos gimnazija

 „dėklai iš užtrauktukų”

0.1   Gerda Mekionytė

Birštono gimnazija

 „apykaklės”

0.4   Gerda Arčikauskaitė

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

„rankinė”

0.4

0.1

0.3
0.2

20
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0.3   Jurgis Verbaitis

Vilniaus Tuskulėnų gimnazija

„angeliukas”

0.1   Daimontas Ambrozevičius
Vilniaus S.Konarskio mokykla

„šaukštinės gėlytės”

0.2   Kapšukova Karina
Vilniaus Levo Karsavino mokykla

„vienkartinių šakučių vėduoklė”

0.1 0.40.2

21
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0.2   Aldona Rekutė
Kaišiadorių rajono 

Antakalnio pagrindinė mokykla

„gėlės ir paveikslai”

0.3   Saulė Mikelevičiūtė 
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas 

 „Verdenė“

paveikslas „bjaurusis ančiukas“

0.1   Marija Skripkaitytė
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 
ugdymo centras

raktų pakabukai 

„vaiduokliukai“

„kalėdų senelis“

„eglutė“

„senis besmegenis“
0.3

0.1 0.2

22
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0.1   Goda Jocytė
Kretingos Marijono Daujoto pagrindinė mokykla

„žvakidės”

0.2   Oreta Strazdauskaitė
Raminta Matulevičiūtė
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

„žvakidės”

0.1

0.2

2
3
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0.1   Augustė Skripkaitė
Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokykla

„drabužėliai iš laikraščio”

0.4   Jovita Stosiutė
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 

ugdymo centras

„megztinis”

0.2   Eliana Jurga
Vilniaus Žirmūnų gimnazija

„užtiesalas ant lovos”

0.3   Karolina Vysockytė
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės
vidurinė mokykla

„pakabinamos kišenės”

0.3 0.40.1 0.2

24
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0.3   5 klasės kolektyvinis darbas
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

„skirtukai”, skirti Brailio knygoms

0.2   Andrėja Klimaitė
Birštono gimnazija

„papuošalų laikiklis”

0.1   Justina Miknaitė
Žemynos progimnazija

„papuošalas”

0.1 0.2 0.3

2
5
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0.2   Brigita Golombevskytė
Arnoldas Žičius
Miglė Važnevičiūtė
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

 „rėmeliai paveikslams ar nuotraukoms”

0.3   Viktorija Adžikauskaitė Eglinskaitė
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių
ugdymo centras

rėmeliai nuotraukoms „jūra“ ir „ruduo“

0.1   Olga Bryliova
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių
ugdymo centras

rėmelis  „brailio abėcėlei”

0.30.1 0.2

26
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0.2   Aistė Vilkišiūtė
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

metodinė priemonė neregiams, tobulinanti 

vaizdinius „krokodilas“

0.3   Karolina Mikolajevič
Emilija Korickaja

Emilija Žukovskaja
Armine Aslanian

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio 
gimnazija

 „beždžionėlė”

0.1   Kolektyvinis darbas
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

lėlytės „mūsų mokyklos mokiniai“

0.3

0.1

0.2

27
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0.2   Jovita Mackevič
Dieveniškių A. Mickeviciaus gimnazija

 „vaza”

0.3   Evaldas Kašiuba
Birštono gimnazija

dekoracija „vaza su gėlėmis“

0.1   Gabija Macionytė

 „vaza iš laikraščių”

0.2

0.3

0.1

2
9
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0.1   Neringa Ragelytė
Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija

 „dekoratyvinė pasaga”

0.2   Raimondas Šilobritas
Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija

 „smulkių monetų taupyklė”

0.1 0.2

30
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0.1   Ugnė Černiauskaitė
Vilniaus Žirmūnų gimnazija

 „baldas iš senos kėdės”

0.2   Jovita Gricevič
Žemynos progimnazija

 „pieštukinė”

0.1 0.2

31
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a 0.5   Evaldas Baužys
Žemynos progimnazija

 „žirgas”

0.1   Renatas Ožekauskas
Žemynos progimnazija

 „kobra”

0.2   Evaldas Baužys
Žemynos progimnazija

 „erelis”

0.3   Milda Mačiulaitytė
Žemynos progimnazija

 „drugelis”

0.4   Basanauskas Povilas
Žemynos progimnazija

 „dinozauras”

0.3

0.4

0.1

0.5

0.2

32
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0.1   Danielė Vilčiauskaitė
Akvilė Butkevičiūtė
Lijada Mikulskytė
Mados ir elegancijos studija „Žavesys“

 „laikrodžiai iš plokštelių”

0.2   Arina Ranceva
VšĮ Vilniaus „Versmės“
katalikiškoji gimnazija

 „šviestuvas”

0.1 0.2

33
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darbai

studentų /grupė
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350.1   Agnė Verseckaitė
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla

„suknelė iš vyriškų marškinių”

0.2   Marija Žiemytė
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla

tunika iš dėvėtos lininės suknelės „žemyna“

0.1

0.2
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0.1   Ina Tubutienė
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla

„suknelė iš pėdkelnių”

3
60.1
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0.1   Alina Achmerova
Lietuvos Edukologijos Universitetas

paveikslas “labeled twiggy”

0.2   Edgaras Deiniušis
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla

nterjero/eksterjero detalė „šuniukas“

0.1 0.2



profesionalų 
/ 

neprofesionalų 

grupės

konkurso dalyvių darbai
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profesionalų grupė

39
0.1   Stanislava Pundziuvienė

„kojūkai“

0.2   Eglė Bielevičiūtė
Zita Kisilienė

„aksesuarai pagaminti naudojant pieštukų galiukus”

0.1 0.2
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profesionalų grupė

4
0

0.1

0.2

0.2   Eglė Bielevičiūtė, Zita Kisilienė

„kalėdinės kompozicijos”

0.1   Giedrė Rečiūnienė

„eglutė”
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profesionalų grupė

0.1 / 0.2  Albina Kasparienė

„lėlių teatro lėlės paukšteliai”

„eko lėlė“

41

0.1 0.2
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profesionalų grupė

42

Gintė Mažiulienė

0.1   knygų laikiklis 

„sparnuotosios mintys“

0.2   žvakidė

„tirpstantys jausmai“

0.3   stalas

„prasmingas laikas“,

0.4   vaza

„jaukumui“

0.5   žvakidė

„ šeimos šiluma“

0.6   padėklas

„prie šiltų pokalbių“

0.1 0.2 0.3

0.4 0.5 0.6
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neprofesionalų grupė

43
Onutė Dumalakienė

0.1    „ cd laikiklis”

0.2   „laikiklis ant sienos”

0.1

0.2
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neprofesionalų grupė

4
4

0.1   Lukas Dapkus
Nikita Naujokas

Gabija Masaitytė
Evaldas Šmuilys

Milda Matulaitytė
Gabrielė Žuolytė

Jurbarko švietimo centro
Atviros jaunimo erdvės 

iniciatyvinė grupė

„stalas”
0.1
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neprofesionalų grupė

45

0.1   Jurbarko jaunimas
ir Jurbarko r. saviv savivaldybės
Urbanistikos skyrius

„kalėdinė eglutė”

0.2   Stasė Ladienė

indas „rožės“
0.1

0.2
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neprofesionalų grupė

46
Birutė Valenčiūtė

0.1   „segė”

0.2   „sapnų gaudyklės”

0.1

0.2
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neprofesionalų grupė

47
0.1   Jurgita Čeponienė

„romantiškos žvakidės“

0.2   Nadežda Riumin
Jokūbas Algimantas Turčakovas
Mantas Mosteika
Ieva Jablonskytė
Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija

Sieninis laikrodis „pilnatis“

0.1

0.2



 eko 
/ 

mokykla

konkurso 

dalyvių 

darbai
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49
Pašušvio pagrindinė mokykla

 „dekoracijos gėlės’’

< šios gėlės ir vasarą, ir žiemą džiugins 
mokyklos bendruomenės narių bei svečių 
akis. Gėlių koteliams panaudojome sen-
as grindlentes, o lapus iškirpome iš senos 
skardos likučių. Taip mūsų mokyklos kie-
mas virto ne tik linksmesniu, bet ir spal-

vingesniu >
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50
<sukūrėme žaismingą ir spalvingą 
žaidimą „GYVENIMO GEROVĖS 
RATAS“. Ant seno nebenaudojamo 
apvalaus stalo nubrėžėme ratą, kurį 
padalinome į dalis. Kiekvieną dalį 
nuspalvinome skirtinga spalva ir 
užrašėme įvairias gyvenimo sritis. 
Pavyzdžiui: dvasingumas, aplinka...>

Birštono gimnazija

žaidimas

„gyvenimo gerovės ratas“
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Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

0.1    „šiukšlių dėžė”

0.2    „užuolaida iš popieriaus”

0.3    „stalas kūrybai”

0.1
0.2 0.3
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5
2

Radviliškio jaunimo mokykla
Savaitės „Draugiški aplinkai“ konkursas 

“įspūdingiausios kuprinės pagamintos iš antrinių žaliavų”

<  sėkmės įmanoma tikėtis, jeigu 
mokinį ugdysime geru pavyzdžiu. 
Mąstydami apie ekologiją, 
stengiamės žiūrėti mokinio aki-
mis, vesdami jį į gamtosaugą per 
kūrybinę veiklą >
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53

Antakalnio progimnazija

 „suoliukas”

< idėja – seną sporto inventorių paver-
sti modernia poilsio zona paaugliams >
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54

Kretingos rajono 
Marijono Daujoto pagrindinė mokykla

0.1    „kubai”

0.2    „kūrybiniai darbai iš CD”

0.3    „kalėdiniai žaisliukai”

0.1

0.2

0.3
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Vilniaus Žirmūnų gimnazija

1 tema: „sena naujai“

36 šiukšliadėžės

iš senų stalviršių

2 tema: dekoratyvinės dėžutės

iš ričių (apie - 200 vnt.)

suvenyrai mokyklos reikmėms

3 tema: baldų ir daiktų atnaujinimas: 

spintos, tribūnos, staliukai
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< idėja atnaujinti daiktus, 
ar senus paversti naujais kilo 

prieš kelis metus. Dirbant 
mokykloje ši tema visada yra 
aktuali . Technologijų dalykui 
naudoti naujas medžiagas ir 

priemones yra pakankamai 
brangu, o šiuolaikinė ten-

dencija diktuoja, kad kažką 
galima ir patiems atnaujinti , 

sukurti iš seno naujai >

Vilniaus Žirmūnų gimnazija

1 tema: „sena naujai“

36 šiukšliadėžės iš senų stalų stalviršių, praktiškas panaudojimas

2 tema: dekoratyvinės dėžutės

iš ričių (apie - 200 vnt.) suvenyrai mokyklos reikmėms

3 tema: baldų ir daiktų atnaujinimas: spintos, tribūnos, staliukai56
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7Šv.Kristoforo gimnazija

  „kalėdinis mokyklos papuošimas”

/ projektinė diena gimnazijoje
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Šv.Kristoforo gimnazija

  „kalėdinis mokyklos papuošimas”

/ projektinė diena gimnazijoje



ki
ta

 fo
rm

a 59Birštono gimnazija

 „kalėdiniai papuošimai”

< klasėje kilo idėja panau-
doti mandalos rišimo 
technologiją. Iš naudotų 
siūlų rišome mandalas ir 
jas tvirtinome prie tri-
kampio karkaso. Mūsų ne-
tradicinė eglutė papuošė 
gimnazijos fojė ir išsaugojo 

vieną miško eglutę >
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Šiame kataloge esantys pavyzdžiai – tik vieno konkurso dalyvių darbai, maža 

dalelė to, ką galime sukurti. Tai, ko čia nėra, yra mūsų mintyse, tik kartais 

reikia priversti save pamąstyti šiek tiek kitaip, pažiūrėti į daiktus iš kitos pusės, 

pamatyti naujas formas ir tų formų sąsajas. Kuomet pradedame mąstyti kūrybiškai, pasaulis nusidažo vi-

sai kitomis spalvomis, tampa įdomesnis, o dažnai ir draugiškesnis. Kūryba yra stiprus ginklas, padedantis 

kovoti su įvairiomis bėdomis tiek žmogaus asmenininame, tiek globaliame pasaulyje. Ji gali būti panau-

dota ir kovoje su žmogaus abejingumu gamtai,  besaikiu vartojimu ir atsainiu požiūriu į atliekų tvarkymą. 

Tad, jei nors menkiausia Jūsų dalelė mano, jog pakartotinis panaudojimas yra puiki mintis – imkitės darbo, 

sukurkite daiktus iš atliekų ir jos taps vertingomis.

kita
ormaFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFkitFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFttFFFFFFFFFttaFFFFFFtttFFFaFFFFFttFiFatFFFFFFkik ttFtaFFFFFFFFFkFFtFtFFFtFFaFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFoFFoFoFoFrFmFmFFForFFmaaForFmFmmFFmFFFFrFoororFFmormFFoFmFmFFmo amaFmmFmmorrmoorFFoFoFoFFFrFmmmmmFFFmmaFFmmoFFForFommFoorrFmmmmmFFFFoooorFmFoormFmFFFFmmFmrFFFmFFFoommFFrFommFmFoorFormmFF aFFmm

Dalyvaukite 2016-aisiais vyksiančiuose konkursuose “Kita forma” ir parodykite visuomenei, jog mūsų dabar-

tiniai įpročiai yra pražūtingi, bet juos pakeisti visai nesunku!

/



“ Kita Forma” komanda dėkoja jums už dalyvavimą ir sako Jums :

ačiū
palaikai konkurso “Kita forma” idėjas? 

mėgsti kurti ir mąstyti plačiau? myli gamtą ir manai, jog kūryba ir aplinkosauga yra puikiai suderinami dalykai?

 Sek mūsų veiklą   /  www.rvagentura.lt

facebook   /    žalios mintys

draugaukime!



vieta tavo idėjai

VšĮ „RV Agentūra“


