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VILNIAUS SAUGAUS MIESTO CENTRO 

2019-2020 m.m. 

RENGINIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data 

(terminas) 

Vieta 

1. 1

. 

Trumpalaikės edukacinės neformaliojo 

švietimo veiklos Vilniaus m. ugdymo įstaigų 

vaikams ir mokiniams: 

 saugus eismas, 

 civilinė sauga, 

 priešgaisrinė sauga, 

 žalingų įpročių vartojimo prevencija, 

 gyvenimo įgūdžių ugdymas, 

 sveika gyvensena, 

 pirmoji pagalba, 

 aplinkosauga ir ekologinis ugdymas, 

 išlikimo ekstremaliomis sąlygomis 

mokymas. 

2019-2020 m.m. ViSMC 

2. 3

. 

Ilgalaikė edukacinė neformaliojo (saugaus 

eismo) švietimo veikla, dviračių vairuotojų 

mokymo programa „Vairuoju dviratį ir 

paspirtuką“. 

2019-2020 m.m. ViSMC ir mokyklos 

sudariusios sąlygas 

3.  Trumpalaikė edukacinė neformaliojo 

(saugaus eismo) švietimo veikla, dviračių 

vairuotojų mokymo programa „Vairuoju 

dviratį ir paspirtuką“. 

2019-2020 m.m. ViSMC 

4.  Trumpalaikė edukacinė neformaliojo 

(saugaus eismo) švietimo praktinė veikla (3-

4 kl.) 

2019-2020 m.m. ViSMC 

5.  Mokinių žinių apklausa „Eismo dalyvių 

teisės ir pareigos“ (9-12 kl mok.) 

2019-2020 m.m. ViSMC 

6. 4

. 

Vilniaus m. mokyklų 3-4 kl. mokinių 

viktorina „Saugų eismą kuriančių profesijų 

pasaulis“. 

2019 gruodis ViSMC 

Lietuvos geležinkelių 

muziejus ir kt. 

7. 5

. 

Edukacinė veikla „Balta lazdelė“, skirta 

pasaulinei baltosios lazdelės dienai. 

2019 m. spalio 

14-18 d. 

ViSMC 

8.  Atšvaitus propaguojanti veikla trumpalaikių 

edukacinių neformaliojo švietimo veiklų 

metu „Aš saugus tamsoje“. 

2019 m. spalio  

21-25 d. 

ViSMC 

9.  Trumpalaikės edukacinės veiklos, skirtos 

rankų plovimo diena „Švarios rankos“. 

2019 m. spalis ViSMC 

10.  Trumpalaikės edukacinės veiklos, skirtos 

Europos sveikos mitybos diena „Sveika ir 

skanu“ 

2019 m. lapkritis ViSMC 

11.  Vilniaus miesto mokinių iliustracijų 2019 m. lapkritis ViSMC 



konkursas „Matau, stebiu, fiksuoju“. 

12.  Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų 

pradinių klasių piešinių konkursas „Saugoju 

sveikatą“. 

2019 m. lapkritis-

2020 m. sausis 

ViSMC 

13.  Pilietinė iniciatyva „Laisvės diena“, skirta 

Laisvės gynėjų sausio 13-ąjai pažymėti. 

2020-01-11 

 

ViSMC 

14.  Vilniaus miesto mokinių lankstinuko 

konkursas „Aš saugus“. 

2019 m. vasaris Vilniaus m. 

15.  Trumpalaikės edukacinės veiklos, skirtos 

pasaulinei burnos dienai „Sveiki dantukai – 

graži šypsena“ 

2020 m. kovas 

 

ViSMC 

16.  Vilniaus miesto mokinių viktorina „Aš 

žinau, kaip būti saugiam“. 

2019 m. rugsėjis-

2020 m. birželis 

ViSMC 

17.  Trupalaikės edukacinės veiklos, skirtos 

pasaulinei sveikatos dienai „Būsiu sveikas“. 
2020 m. balandis 

ViSMC 

18.  Edukacinė veikla „Eismo dalyvių kultūra“ skirta 

saugaus eismo dienai 
2020 m. 

balandžio 6-10 d. 

 

ViSMC 

19.  Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų 

pradinių klasių konkursas  

„Aš sveikas, aš saugus“. 

2020 m. gegužė 

ViSMC 

20.  Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų 

civilinės, priešgaisrinės saugos varžybos 

„Būk saugus“. 

2020 m. gegužė ViSMC 

21.  Trumpalaikės edukacinės neformaliojo 

(saugaus eismo) švietimo praktinės veiklos 

„Vilniaus senamiesčio gatvelės – kaip jomis 

vaikšto, važinėja dabar ir seniau“ programa. 

2020 m. gegužė, 

birželis 

 

22.  Vilniaus saugaus miesto centro 

bendruomenei skirta akcija „Rūšiuok ir tu“, 

dalyvaujant ATC (Atliekų tvarkymo centro) 

aplinkosauginiame projekte „Mes 

rūšiuojam“.  

2019 m. rugsėjis-

2020 m. birželis 

ViSMC 

23.  Aplinkosauginio ir ekologinio ugdymo 

praktinės trumpalaikės edukacinės 

neformaliojo švietimo veiklos Vilniaus m. 

ugdymo įstaigų vaikams ir mokiniams. 

2019 m. rugsėjis-

2020 m. birželis 

ViSMC 

24.  Vilniaus miesto vaikų aplinkosaugos 

kūrybinės dirbtuvės „Maži darbeliai gali 

tapti didelių darbų pradžia“. 

2019 m. gruodis, 

2020 m. balandis-

gegužė 

ViSMC ir Vilniaus 

ugdymo įstaigose 

25. 2 Aplinkosauginio ir ekologinio ugdymo 

vaikų žinių patikra. 

2020 m. gegužė 

 

ViSMC 

 

26.  Kita aplinkosauginė dalykinė, kūrybinė 

veikla: aplinkosaugos rungtysViSMC 

varžybose, viktorinose, teminės ekskursijos, 

išvykos, žygiai, įvairi pažintinė ir tiriamoji 

aplinkosauginė, ekologinė veikla. 

 

2019 m. rugsėjis-

2020 m. birželis 

Pagal poreikį 

ViSMC ir  

Vilniaus ugdymo 

įstaigose 

 

 

 

 

Parengė dir. pav. ugdymui    V. Butavičienė 


