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KONKURSO „SAUGAUS EISMO MINČIŲ LABIRINTAS“ 

 

   NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Konkurso „Saugaus eismo minčių labirintas“ (toliau – konkursas) nuostatai 

reglamentuoja renginio tikslą, uždavinius, organizavimo, vertinimo, nugalėtojų nustatymo ir 

apdovanojimo tvarką.  

2. Konkurso organizatorius – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – 

LMNŠC). 

3. Konkurso partneris – Valstybės įmonė „Regitra“. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konkurso tikslas – aktyvinti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų, jų 

bendruomenių, jaunimo organizacijų veiklą: bendromis mokinių, mokytojų ir bendruomenės 

pastangomis kurti saugią aplinką. 

4. Konkurso uždaviniai: 

4.1. skatinti mokinių, mokytojų motyvaciją laikytis kelių eismo taisyklių, saugiai elgtis ir 

ugdyti atsakingą požiūrį į saugų eismą; 

4.2. ugdyti saugaus elgesio kelyje gebėjimus, plėtoti saugaus eismo sampratą realiame 

gyvenime, skleisti gerosios patirties pavyzdžius.  

 

III. REIKALAVIMAI 

5. Konkurse kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių (4 mokiniai ir 

vadovas), neformaliojo švietimo mokyklų ugdytiniai, profesinio mokymo įstaigų mokiniai ir kitos 

mokinių komandos (klubai, būreliai, jaunimo organizacijos). 

6. Dalyviai turi pasirinkti veiklos temą (vieną ar kelias iš organizatorių siūlomų, bet 

galima rinktis ir savo originalias idėjas) ir pateikti veiklos aprašymus:  

6.1. stendinę medžiagą apie mokykloje rengtus specialius eismo saugumą propaguojančius 

renginius; 

6.2. saugaus eismo leidinių, laikraštukų, saugaus eismo reklamos medžiagą;  

6.3. sukurtas, pagamintas (pradinukams ir vyresnių klasių mokiniams) skirtas metodines 

saugaus eismo mokymo priemones;  

6.4. pokalbių, viktorinų, žaidimų, varžybų, konkursų, ekskursijų, susijusių su saugiu eismu, 

aprašymus; 

6.5. saugaus eismo renginių scenarijus; 

6.6. mokykloje, gatvėje filmuotą ar fotografuotą medžiagą saugaus eismo tema;  

6.7. fotografuotą, filmuotą medžiagą apie KET pažeidėjus; 

6.8. labiausiai pasisekusios saugaus eismo dienos (renginio) aprašymą; 

6.9. pamokos, edukacinio užsiėmimo, padedančio spręsti saugaus eismo ugdymo 

problemas, pavyzdžius (ne mažiau kaip 3 lapai, iliustracijų ir priedų skaičius neribojamas); 



7. projekto, kūrybinio darbo, kuriame būtų pristatyta aktuali saugaus eismo problema ir 

siūlomi konstruktyvūs sprendimo būdai, aprašymą (ne mažiau kaip 3 lapai, iliustracijų ir priedų 

skaičius neribojamas);  

7.1. medžiagą apie savo mieste, rajone įsteigtą saugaus eismo klasę, kabinetą, saugaus 

eismo kampelį; 

7.2. tiriamuosius darbus (savo miesto, rajono eismo nelaimių analizę); 

7.3. su Kelių policija, žiniasklaida bendradarbiavimo apžvalgą. 

7.4. fotografuotą, filmuotą, pieštą ar kitaip vizualiai pateiktą medžiagą, kur atskleidžia, kas, 

jūsų nuomone, yra geras vairuotojas ? 

   

IV. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

 8. Konkursas vykdomas dviem etapais: 

               I etapas – veiklų vertinimas ir atranka;   

              II etapas – baigiamasis renginys LMNŠC.  

 9. Darbai (aprašymai, vaizdo medžiaga) siunčiami: 

 Iki 10 Mb – el. paštu irena.knisevskiene@lmnsc.lt, laiške nurodant savo kontaktinius 

duomenis. Didesni nei 10 Mb – naudojantis https://wetransfer.com/, nurodant adresatą 

irena.knisevskiene@lmnsc.lt, savo el. paštą, tekstiniame lauke nurodant savo kontaktinius 

duomenis, arba paštu – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Sveikatos ir saugos ugdymo 

skyriui, Žirmūnų g. 1B, LT-09101 Vilnius iki balandžio 15 d. 

 10. Rekomenduojami formatai: filmuota medžiaga (iki 10 min., avi, mov, 3gp, mp4 

formatu) arba skaitmeninė fotografija, paveikslėliai (JPEG, PNG formatu). Priimami ir kitokio 

formato darbai.  

11. Konkurso dalyvių darbus vertins patvirtinta vertinimo komisija. 

12. Darbai vertinami už saugaus eismo propagavimo ir įgyvendinimo integralumą, 

pasirinktos idėjos / veiklos aktualumą, jos įgyvendinimo kūrybiškumą, individualumą, atlikimo 

kokybę, estetiškumą. 

  13. Darbai vertinami 5–8, 9–12 klasių mokinių amžiaus grupėse. 

              14. Darbai pateikiami su nustatytos formos anketa (1 priedas). 

  15. Darbai, neatitinkantys konkurso reikalavimų, pristatyti ne laiku, nebus teikiami vertinti. 

   16. Konkurse turi būti pristatytos 2016–2018 metais vykdytos veiklos.  

17. Geriausių darbų autorius numatoma pakviesti į 2018 m. gegužės mėn. pradžioje 

LMNŠC vyksiantį baigiamąjį renginį. Komandos turės pristatyti savo veiklą (iki 10 min.) laisva 

forma.  

    18. I–III vietų laimėtojai bus apdovanoti padėkos raštais ir rėmėjų dovanomis, kiti dalyviai 

– atminimo dovanomis. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

   19. Pateikdami darbus dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai 

suteikia konkurso organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti 

pateiktus darbus ir publikuoti svetainėje www.ssus.lt. 

   20. Papildoma informacija teikiama LMNŠC Sveikatos ir saugos ugdymo skyriuje: Irena 

Kniševskienė, tel. (8 5) 2766775, el. paštas irena.knisevskiene@lmnsc.lt.  

 

______________________________ 
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