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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Vilniaus saugaus miesto centro sąlygos reglamentuoja Vilniaus miesto ugdymo įstaigų 

moksleivių kūrybinio konkurso „ATŠVAITAS“ (toliau - konkursas) organizavimą,  vertinimą ir 

nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Formuoti saugos kultūros vertybines nuostatas, ugdyti moksleivių iniciatyvumą ir 

kūrybiškumą. Skatinti nešioti atšvaitus, kad būtų matomi kelyje, siekiant išvengti eismo įvykių. 

 

III. ORGANIZATORIAI 

Vilniaus saugaus miesto centro saugaus eismo srities metodininkė Jolanta Dovidavičienė 

ir aplinkosaugos srities metodininkė Žydrūnė Laužadytė. 

 

IV. DALYVIAI 

Konkurse gali dalyvauti: 

Vilniaus mokyklų pradinių klasių mokiniai ir jų grupės; 

Vilniaus priešmokyklinio ugdymo vaikai ir jų grupės. 

 

V. KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR EIGA 

1. Konkurso pradžia - 2021 m. spalio 15 d., pabaiga - 2021 m. lapkričio 19 d.. 

2. Konkursas vyks nuotoliniu būdu. Sukurtų atšvaitų nuotraukos siunčiamos elektroniniu 

paštu: jolantadovidaviciene@yahoo.com  

3. Reikalavimai kuriamam atšvaitui: 

3.1. Atšvaito dydis - ne mažesnis kaip 4 cm x 4 cm. 

3.2. Atšvaitas turi būti tinkamas naudoti, estetiškas. 

3.3. Atšvaitas turi atspindėti šviesą (šviesą atspindinti medžiaga turi būti saugi).  

3.4. Detalės, forma, technika - pasirenkama laisvai (prioritetas – antrinių žaliavų 

panaudojimas). 

4. Atšvaitas gali būti kuriamas: 

4.1. Pėsčiajam. 

4.2. Augintiniui – gyvūnėliui, kuris vedamas pasivaikščioti. 

5. Darbų skaičius:  

5.1. Vienas dalyvis konkursui gali pateikti ne daugiau 2 darbus (nufotografuojant 

vienoje nuotraukoje arba sudarant dviejų darbų rinkinį (koliažą).  

5.2. Jei dalyviai iš vienos mokinių klasės ar darželio grupės, konkursui siunčiama 

keturių (4) geriausių darbų nuotraukos, sudarant nuotraukų rinkinį (koliažą) iš 4 nuotraukų.  

6. Kartu su darbu turi būti pateikta informacija: autoriaus (autorių) vardas (-ai), amžius, 

mokyklos pavadinimas, klasė, mokytojo vardas, pavardė ir kontaktinis telefono numeris. 

7. Darbų eksponavimas: 

7.1. Konkurso kūrybinių darbų pristatymas nuo 2021 m. gruodžio 1 d. bus skelbiamas 

Vilniaus saugaus miesto centro internetinėje svetainėje www.vismc.lt. 
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8. Kitos konkurso organizavimo sąlygos ir pastabos:  

 8.1.Dėl susidariusios koronaviruso pandeminės situacijos šalyje/pasaulyje, 

organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso eigą ir sąlygas, apie tai iš anksto informuojant 

dalyvius.  

9. Informacija darbo dienomis, darbo valandomis (8:00-15:30 val.) tel.: +37060405852, 

el.p.: jolantadovidaviciene@yahoo.com 

 

VI. VERTINIMAS 

1. Darbus vertins Vilniaus saugaus miesto centro sudaryta (3 asmenų) vertinimo komisija.  

2. Pateikti darbai bus vertinami pagal kriterijus, pateiktus konkurso nuostatų (V punkto 3 

dalyje). 

 

VII. APDOVANOJIMAS 

1. 10 geriausių pradinių klasių mokinių darbų autoriai, bus apdovanoti nugalėtojų 

diplomais. 

2. 10 geriausių priešmokyklinio ugdymo vaikų darbų autoriai, bus apdovanoti nugalėtojų 

diplomais. 

3. Už ekokūrybines idėjas bus apdovanoti 4 darbų autoriai. 

4. Visų kūrybinio konkurso „Atšvaitas“ kūrybinių darbų paroda bus patalpinta VSMC 

internetinėje svetainėje www.vismc.lt  

 

 

PARENGĖ:  

Saugaus eismo srities metodininkė  
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