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VILNIAUS SAUGAUS MIESTO CENTRAS 

Vilniaus miesto mokinių nuotolinės veiklos 

„MANO VEIDO KAUKĖ“ 

 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

Kaukių dėvėjimo svarba, siekiant užkirsti kelią viruso plitimui yra kaip pagrindinė asmeninė 

apsaugos priemonė. Siekdami formuoti mokinių saugaus elgesio įpročius aplinkoje ir ugdydami 

atsakomybę už save ir kitus, kviečiame dalyvauti nuotolinėje veikloje „Mano veido kaukė“. 

II. VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tikslas - ugdyti atsakomybę už save ir kitus. 

Uždaviniai:  

1. Suteikti praktinės veiklos įgūdžių. 

2. Suvokti saugios aplinkos būtinybę. 

III. VEIKLOS DALYVIAI 

Nuotolinėje veikoje gali dalyvauti visų Vilniaus miesto mokyklų mokiniai. 

IV. VEIKLOS VIETA IR LAIKAS 

Nuotolinė veikla organizuojamama nuotoliniu būdu, nuo 2021m. spalio 11 dienos iki 2021 

lapkričio 12 dienos. 

V. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

1. Sukurti saugos funkciją atitinkančią veido kaukę, kad galima būtų panaudoti pagal paskirtį.  

2. Pateikti veido kaukės nuotrauką (kaukė turi atlikti saugos funkciją - neturi slysti nuo veido). 

3. Vienas autorius gali pateikti vienos veido kaukės kokybiškai nufotografuotą 1 nuotrauką PDF 

formatu.  
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4. Veido kaukių nuotraukos siunčiamos el. pašto adresu vaidutedir@gmail.com , tel. 8680 12292 

iki 2021 m. lapkričio 12 d. imtinai. 

5. Siunčiant veido kaukės nuotrauką PDF formatu turi būti nurodyta:  

 mokinio vardas ir pavardės pirma raidė; 

 mokytojo vardas ir pavardės pirma raidė; 

 mokyklos pavadinimas; 

 mokytojo elektroninio pašto adresas ir telefono numeris. 

6. Neatitinkančios techninių reikalavimų veido kaukių nuotraukos nebus peržiūrimos.  

7. Veiklos „Mano veido kaukė“ nuostatai bus paskelbti Vilniaus saugaus miesto centro (VSMC) 

internetinėje svetainėje www.vismc.lt. ir išsiųsti į mokyklų raštines. 

8. Veido kaukių paroda bus patalpinta iki 2021 metų lapkričio 30 dienos Vilniaus saugaus miesto 

centro (Architektų g. 166, LT-04203 Vilnius) svetainėje www.vismc.lt . 

VI. APDOVANOJIMAI 

Veiklos dalyviai apdovanojami Vilniaus saugaus miesto centro padėkos raštais.  

Padėkos raštai išsiunčiami nurodytu el. pašto adresu. 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso nuostatus. 

VSMC pasilieka teisę panaudoti darbus savo veikloje, neišmokant honoraro. Autorių sutikimas 

su šiomis sąlygomis laikomas darbo pateikimas. 

 

PARENGĖ: 

Civilinės saugos ir aplinkos metodininkė    Vaidutė Diržinauskienė 
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