
 PATVIRTINTA 

 Vilniaus saugaus miesto centro 

 Direktorius 

 

Vilniaus saugaus miesto centras 

Vilniaus miesto moksleivių nuotolinė veikla 

“SAUGUS MARGUTIS SU KEPURE” 

 

NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Velykos Lietuvoje neįsivaizduojamos be margučių. Tai labai graži tradicija perduodama iš kartos į 

kartą. Ugdant mokinių saugos įgūdžius, - organizuoju originalią saugaus margučio nuotolinę kūrybinę 

veiklą „Saugus margutis su kepure“. Tai - margučio saugos priemonė nuo dūžių. 

Nuotolinė veikla „Saugus margutis su kepure“ (toliau – veikla), vyks nuo 2021 metų kovo 15 

dienos iki 2021 metų balandžio 9 dienos. Nuotolinės veiklos nuostatai reglamentuoja veiklos tikslą, 

uždavinius, dalyvius, reikalavimus veiklos darbams, veiklos organizavimą, apdovanojimus. 

Veikla vykdoma, siekiant ugdyti saugos įgūdžius. 

Moksleivių darbams gali vadovauti mokytojai bei klasių auklėtojai. 

Veiklos organizatorius – Vilniaus saugaus miesto centro (toliau – VSMC), civilinės saugos ir 

aplinkos srities metodininkė Vaidutė Diržinauskienė vaidutedir@gmail.com , tel. 868012292. 

II. VEIKLOS TIKSLAS 

Padėti moksleiviams įgyti saugos kompetencijų, suvokiant jų svarbą ir atsakomybę. 

III. VEIKLOS UŽDAVINIAI 

Skleisti saugios gyvensenos idėjas. 

Ugdyti saugos įgūdžius kūrybiškumo pagalba. 

IV. DALYVIAI 

Vilniaus miesto moksleiviai. 

V. REIKALAVIMAI VEIKLOS DARBAMS 

Margučio kepurės technika ir priemonės gali būti įvairios. 

Darbai negali būti nukopijuoti iš interneto. 

Vienas konkurso dalyvis gali pristatyti ne daugiau kaip vieną darbą.  
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VI. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

Veiklos „Saugus margutis su kepure“ nuostatai bus paskelbti Vilniaus saugaus miesto centro 

(VSMC) internetinėje svetainėje www.vismc.lt. 

Elektroninę margučio versiją reikia atsiųsti iki 2021 metų balandžio 9 dienos imtinai, (el.margučio 

versija - kokybiškai nufotografuota nuotrauka PDF formatu), siunčiama el. pašto adresu 

vaidutedir@gmail.com. 

Siunčiant darbą turi būti nurodyta:  

 mokinio vardas ir pavardės pirma raidė; 

 vadovo vardas ir pavardės pirma raidė; 

 mokyklos pavadinimas; 

 klasė, arba grupė; 

 kontaktai: elektroninio pašto adresas. 

Visos veiklai pateiktos margučių nuotraukos, pasibaigus konkursui bus demonstruojamos 

www.vismc.lt svetainėje.  

VII. APDOVANOJIMAI 

Veiklos dalyviai apdovanojami Vilniaus saugaus miesto centro padėkos raštais.  

Padėkos raštai išsiunčiami nurodytu el. pašto adresu. 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Veiklos organizatorius pasilieka teisę keisti veiklos nuostatus. 

VSMC pasilieka teisę panaudoti darbus savo veikloje, neišmokant honoraro.  

 

Nuostatus parengė 

Civilinės saugos ir aplinkos srities metodininkė              Vaidutė Diržinauskienė 

 

SUDERINTA 

Vilniaus saugaus miesto centro  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
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