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KĖDAINIŲ RAJONO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADOS IR  

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS  

LOGOTIPO KŪRIMO KONKURSO 

 NUOSTATAI 

  

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Informacinių technologijų olimpiados 10-mečiui paminėti Kėdainių rajono informacinių 

technologijų metodinis būrelis skelbia logotipo kūrimo konkursą. 

2. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba skelbia logotipo kūrimo konkursą. 

3. Teikdami logotipų pasiūlymus, asmenys patvirtina, kad yra susipažinę su konkurso nuostatais ir 

sutinka su jų sąlygomis. 

4. Konkursą organizuoja Kėdainių rajono informacinių technologijų metodinis būrelis ir Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba. 

 

  

II. KONKURSO TIKSLAS 

  

5. Sudaryti galimybes visiems Kėdainių rajono 5-12 klasių mokiniams sukurti informacinių 

technologijų olimpiadai ir Kėdainių švietimo pagalbos tarnybai logotipus ir taip prisidėti prie jų 

įvaizdžio kūrimo, bei naudojantis kompiuteriniais įgūdžiais skatinti meninę iniciatyvą. 

6. Išrinkti tinkamiausius Kėdainių rajono informacinių technologijų olimpiados ir Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnybos logotipus, kurie bus naudojami oficialiuose dokumentuose, interneto 

svetainėse ir kt. 

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Konkurse gali dalyvauti visi 5-12 klasių mokiniai. 

8. Konkursas vyks bei logotipai bus priimami iki 2018 m. kovo 16 d., elektroniniu paštu 

kedainiuito@gmail.com.  

9. Logotipai gali būti sukurti elektroniniu formatu bei piešti ranka. Piešiant ranka, būtina darbus 

nuskanuoti ir atsiųsti elektroniniu paštu.  

10. Reikalavimai Kėdainių rajono informacinių technologijų olimpiados logotipui: 

10.1. Logotipas turi būti originalus, t.y., sukurtas konkurso dalyvio. 

10.2. Logotipas turi atspindėti informacinių technologijų olimpiados temą. 

10.3. Logotipas neturi pažeisti jokių įstatymų ar trečiųjų šalių teisių, pavyzdžiui, jis neturi 

pažeisti jokių autorių teisių, patentų, prekių ženklų, verslo paslapčių ar kitokių nuosavybės 

ar turtinių teisių, neturi pažeisti įstatymų dėl šmeižto, garbės ir orumo, neturi pažeisti 

privatumo, viešumo, asmenybės teisių, sutartinių teisių, bet kokio asmens, įstaigos ar kitokio 

subjekto teisių.  

10.4. Logotipe pageidaujamas tekstas “Informacinių technologijų olimpiada” arba “ITO”. 

Užrašas gali būti nebūtinai standartiniu šriftu, bet ir piešiniais ar kitais grafiniais simboliais. 
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10.5. Darbai turi būti pateikiami 10x10 cm formatu. 

10.6. Sukurtas logotipas negali būti publikuotas anksčiau ir turi būti sukurtas konkurso 

dalyvio būtent šiam konkursui. 

10.7. Logotipas pateikiamas 2 būdais: spalvinis ir juodai-baltas. 

10.8. Logotipą galima pateikti elektroniniais formatais: .tiff, .jpg, .pdf, .png, .bmp. 

10.9. Pristatant logotipą pageidautina pateikti trumpą aprašą apie eskize naudotų spalvų ir 

objektų simbolinę reikšmę. 

 

11. Reikalavimai Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos logotipui: 

11.1. Logotipas turi būti originalus, t.y., sukurtas konkurso dalyvio. 

11.2. Logotipas turi atspindėti Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos temą. 

11.3. Logotipas turėtų būti informatyvus, aiškus ir įsimenantis. 

11.4. Logotipe pageidaujamas tekstas “Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba”. Užrašas gali būti 

nebūtinai standartiniu šriftu, bet ir piešiniais ar kitais grafiniais simboliais. 

11.5. Darbai turi būti pateikiami 10x10 cm formatu. 

11.6. Sukurtas logotipas negali būti publikuotas anksčiau ir turi būti sukurtas konkurso dalyvio 

būtent šiam konkursui. 

11.7. Logotipas pateikiamas 2 būdais: spalvinis ir juodai-baltas. 

11.8. Logotipą galima pateikti elektroniniais formatais: .tiff, .jpg, .pdf, .png, .bmp. 

11.9. Pristatant logotipą pageidautina pateikti trumpą aprašą apie eskize naudotų spalvų ir 

objektų simbolinę reikšmę. 

12. Kiekvienas konkurso dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip 2 skirtingus logotipų variantus. 

13. Konkurso dalyviai, pateikdami savo logotipą (us)  privalo nurodyti: vardą, pavardę, klasę, 

mokyklos pavadinimą, mokytojo vardą ir pavardę. 

14. Konkurso dalyviai, pateikdami savo logotipą (us)  privalo aiškiai nurodyti kuriam konkursui 

(Kėdainių rajono informacinių technologijų ar Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos) yra skirtas 

jų kūrinys. 

15. Laimėjusio logotipo laimėtojo vardas ir pavardė bus skelbiami viešai.   

16. Logotipas, neatitinkantis reikalavimų, nebus vertinamas. 

 

  

IV. LOGOTIPŲ VERTINIMAS IR ATRANKA 

 

17. Vertinimo komisiją sudaro organizatoriai. 

18. Komisija vadovausis šiais vertinimo kriterijais: 

18.1.  9, 10 dalyje įvardintus reikalavimus;       

18.2. Vizualinis patrauklumas; 

18.3. Tinkamumas; 

18.4. Kūrybiškumas, originalumas ir autentiškumas. 

18.5.   Bendras logotipo pritaikomumas - ar lengvai grafinis vaizdas pritaikomas skirtingose 

vizualinėse priemonėse ir skirtingomis technologijomis; grafinio vaizdo skaitomumas; ar 

grafinis vaizdas išlaiko patrauklumą pateikus nespalvotą logotipo sprendimą ir ar sumažintas 

grafinis vaizdas išlaiko pagrindinius atpažįstamumo bruožus. 

19. Vertinimo komisijos sprendimai yra neginčijami. 

20. Vertinimo komisija atrinks po vieną kiekvienos grupės Logotipą. 

 



 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Kiekvienas konkurso dalyvis neatšaukiamai ir visam laikui be jokios kompensacijos suteikia teisę 

visą pateiktą kūrinį ar bet kurią jo dalį naudoti bet kokiu būdu ir be jokių apribojimų, platinti, 

skelbti, licencijuoti bet kokiomis priemonėmis. Logotipai tampa Kėdainių rajono informacinių 

technologijų metodinio būrelio ir Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos nuosavybe. 

22. Konkurso organizatorius neprisiims atsakomybės už šiuos atvejus: Logotipo eskizas nepasiekė 

Konkurso organizatoriaus elektroninio pašto klaidos ar techninių nesklandumų; elektroninė 

informacija negali būti iššifruota/atidaryta dėl el. dokumento klaidos. 

23. Geriausių logotipų autoriams bus skiriamos padėkos/diplomai, prizai.  

24. Konkurso rezultatai bus skelbiami 2018 d. kovo 21 d. Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

tinklalapyje https://www.centras.kedainiai.lm.lt 

25. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti sąlygas. 

 

______________________________________ 
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