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SAUGAUS EISMO PROJEKTO „AUGU SAUGUS IR ATSAKINGAS“ 
NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
  

1. Projekto „Augu saugus ir atsakingas“ (toliau – projektas) nuostatai reglamentuoja  
projekto  tikslą, uždavinius, organizavimo, vertinimo, nugalėtojų nustatymo ir apdovanojimo 
tvarką. 

2. Projekto organizatorius – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – 
LMNŠC). 

 
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
3. Projekto tikslas – prisidėti  prie saugesnės aplinkos kūrimo, ugdyti eismo dalyvių 

saugaus eismo kompetenciją. 
4. Projekto uždaviniai: 
4.1. skatinti mokinių sąmoningumą, atsakingą  požiūrį į savo, kaip eismo dalyvio, elgesį 

ir veiksmus; 
4.2. skatinti pedagogų iniciatyvumą ir kūrybiškumą, švietėjiška veikla ir pedagoginėmis 

priemonėmis skleisti gerosios patirties pavyzdžius; 
4.3. į saugaus eismo kompetencijos ugdymo procesą įtraukti švietimo įstaigos visus 

bendruomenės narius: vaikus, pedagogus, tėvus, kitus vaikų artimuosius (senelius, vyresniuosius 
brolius, seseris ir pan.). 

 
III. DALYVIAI 

5. Projekte kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų 1–4 klasių mokiniai ir 
ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai (priešmokyklinių grupių komandos); Iš vienos ugdymo 
įstaigos gali dalyvauti tik viena komanda, komandos narių skaičius neribojamas.   

6.  Komandos darbui vadovauja mokytoja (-as), auklėtoja (-as), tėvai ar vaikų artimieji. 
  

IV. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 
 

 7. Projekto trukmė –vasario-lapkričio mėn. (išskyrus liepos ir rugpjūčio mėn.) 
    8. Projekto organizatoriai iki kiekvieno mėnesio 10 d. tinklalapyje www.ssus.lt. skelbs 
naują saugaus eismo  užduotį. 
               9. Norinčios dalyvauti projekte komandos turi užpildyti registracijos anketą:  
https://forms.gle/ANFiTdYHjcv7oXot5 
 
 



10. Komandos, pagal paskelbtą užduotį, atlieka įvairius kūrybinius darbus. Tai gali 
būti: eilėraščiai, kryžiažodžiai, šarados, mįslės, komiksai, dainelės, fotografijos, įvairi vaizdo 
medžiaga, saugaus eismo leidiniai, reklaminė medžiaga, piešinių albumai, pagaminti kelio 
ženklai, atšvaitai, plakatai ir kt.. 

11. Projekto dalyvių darbus vertins LMNŠC patvirtinta vertinimo komisija. 
12. Darbai bus vertinami už saugaus eismo propagavimo ir įgyvendinimo integralumą, 

pasirinktas idėjas / veiklos aktualumą, jos įgyvendinimo kūrybiškumą, individualumą, atlikimo 
kokybę, estetiškumą. 

13. Pateikti darbai bus vertinami atskirai: 
13.1. pirma grupė – 1–4 klasės; 
13.2. antra grupė – ikimokyklinio ugdymo (priešmokyklinė) grupė. 
14. Darbus pateikti su nustatytos formos anketa (1 priedas). 

 15. Plagijuoti darbai nebus vertinami. 
 16. Informacija apie projektą (mėnesio užduotys, originaliausi darbai ir kt.) bus skelbia-
mi tinklalapyje www.ssus.lt. 

17. Darbai (aprašymai, vaizdo medžiaga) siunčiami: 
17.1. iki 10 MB – el. paštu irena.knisevskiene@lmnsc.lt, laiške nurodant savo 

kontaktinius duomenis, atstovaujamą komandą; 
17.2. didesni nei 10 MB – naudojantis https://wetransfer.com/, nurodant adresatą 

irena.knisevskiene@lmnsc.lt, savo el. paštą, tekstiniame lauke nurodant savo kontaktinius 
duomenis, o vaizdo įrašus – el. paštu vilius.dinstmanas@lmnsc.lt. 

17.3. darbus rekomenduojama pateikti JPEG, TIF arba PDF formatais. 
 18. Visoms tvarkingai užpildžiusioms registracijos anketą ir projekte dalyvavusioms                 
komandoms bus parengti projekto dalyvių pažymėjimai, kurie pasibaigus projektui bus įkelti  
tinklalapyje www.ssus.lt. 
 19. Pirmenybė bus teikiama toms komandoms, kurios atliks darbus visus aštuonis mėne-
sius. 

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

21. Aktyviausi ir I–III vietų laimėtojai bus apdovanoti LMNŠC padėkos raštais, 
organizatorių ir rėmėjų prizais. 

 
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
22. Pateikdami darbus dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai 

suteikia projekto organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti 
darbus ir publikuoti juos svetainėje www.ssus.lt. 

23. Papildoma informacija teikiama LMNŠC Sveikatos ir saugos ugdymo skyriuje: Irena 
Kniševskienė, tel. (8 5) 276 6775, mob. 867427319, el. paštas irena.knisevskiene@lmnsc.lt. 

 
______________________________ 

 

 

 



 

 

1 priedas 

PROJEKTO „AUGU SAUGUS IR ATSAKINGAS“ 
DALYVIO ANKETA 

 

Komandos pavadinimas: ...............................................................................……………………... 

Komandos dalyvių sąrašas: vardas, pavardė, amžius ar klasė (jei dalyvių daugiau nei 5, nurodo-
mas tik jų skaičius) 

....................................................................................................................………………………... 

....................................................................................................................………………………... 

....................................................................................................................…...…………………… 

....................................................................................................................………………………... 

....................................................................................................................………………………... 

Atstovaujama ugdymo įstaiga (būrelis, klubas) .........................……….............…………………. 

................................................................................................................…….....………………….. 

Komandos vadovas (-ai) (vardas, pavardė) 

Kontaktiniai duomenys: 

El. paštas .............................................................................. 

Tel.  .......................................................................................... 

 

 

Anketą užpildžiusio asmens vardas, pavardė 

 

 


