
1 

 

                                                                                                          PATVIRTINTA 

Vilniaus saugaus miesto centro  

Direktoriaus 

              2022-01-26 

 

 

KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ, KELIO ŽENKLŲ ILIUSTRACIJŲ KŪRYBINIS KONKURSAS 

„AŠ ATSAKINGAS EISMO DALYVIS“ 

VILNIAUS MIESTO PRADINIO UGDYMO  MOKINIAMS  
 

NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Vilniaus saugaus  miesto centro sąlygos reglamentuoja Vilniaus miesto pradinio ugdymo 

mokiniams skirto, kelių eismo taisyklių, kelio ženklų iliustracijų kūrybinio konkurso „AŠ 

ATSAKINGAS EISMO DALYVIS“ (toliau – konkursas) organizavimo,  vertinimo ir nugalėtojų 

apdovanojimo tvarką. 
 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Remdamiesi  žiniomis apie saugią elgseną eismo aplinkoje, siedami su gyvenimo patirtimi,  

modeliuodami situacijas, suprasdami galimas grėsmes ir pasekmes, mokiniai išsiugdys vertybines 

nuostatas – saugiai ir darniai  rūpintis savimi ir kitais.  
 

III. ORGANIZATORIAI 

Vilniaus saugaus miesto centro saugaus eismo srities metodininkė Jolanta Dovidavičienė. 
 

IV. DALYVIAI 

      Konkurse gali dalyvauti Vilniaus pradinio ugdymo įstaigų 1–4 kl. mokiniai (1–2 kl. ir 3–4 kl. 

amžiaus grupės). Konkursui mokinys gali pateikti ne daugiau kaip du darbus. 
 

V. KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR EIGA 

1. Konkursas vyks nuotoliniu būdu, nuo – 2022 m. vasario 1 d., iki – 2022 m. vasario 28 d. 

2. Atlikti darbai siunčiami iki 2022 m. vasario 28 d. 

3. Iliustracijai dalyvis pasirenka vieną taisyklę arba vieną kelio ženklą.  

4. Taisyklės iliustracijai parenkamos iš KET (Kelių eismo taisyklių): 

        VI skyriaus PĖSČIŲJŲ PAREIGOS; 

        VII skyriaus KELEIVIŲ PAREIGOS; 

        VIII skyriaus REIKALVIMAI DVIRAČIŲ VAIRUOTOJAMS; 

        KET (1 priedo) KELIO ŽENKLAI (rekomenduojami Nr: 309, 310, 101, 102, 413, 411, 412, 

553, 537, 535, 552, 553). 

5. Iliustracijos technika  pasirenkama laisvai. 

6. Atliktą darbą (nuotrauką) siunčia mokinio pedagogas elektroniniu paštu 

jolantadovidaviciene@yahoo.com. iki 2022 m. vasario 28 d. Nurodomi duomenys: dalyvio 

vardas, mokykla, klasė, pedagogo vardas, pavardė, kontaktinis telefonas. 

7. Reikalavimai iliustracijai: 

         Iliustracija (pav.1.), taisyklės  ar kelio ženklo reikšmės trumpas aprašymas (pav. 2.)  turi tilpti 

A4 formato lapo vienoje pusėje. Atlikto darbo apačioje (dešinėje) užrašomas autoriaus vardas, 

mokykla, klasė (pav. 3.).  

1. 2. 
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   8. Rezultatai ir kūrybinių darbų paroda bus skelbiami 2022 m. kovo 9 d. Vilniaus saugaus miesto 

centro internetinėje svetainėje  adresu https://www.vismc.lt/.  

    9. Kitos konkurso organizavimo sąlygos ir pastabos:  
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 9.1. Konkursui pateikti kūrybiniai darbai autoriams negrąžinami. 

 9.2. Organizatoriai, dėl susidariusios koronaviruso pandeminės situacijos šalyje/pasaulyje, 

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

     10. Telefonas pasiteiravimui +370 604 05 852. 

 

VII. VERTINIMAS 

      1. Konkurso darbų vertinimo komisija – Vilniaus saugaus miesto centro pedagogai. 

      2. Pateikti darbai vertinami pagal kriterijus: taisyklės (kelio ženklo) esmės perteikimas, 

informatyvumas, aiškumas, estetinis pateikimas.   

 

VIII. APDOVANOJIMAI 

         I – III vietas užėmę dalyviai (1–2 kl., 3–4 kl. amžiaus grupėse)   apdovanojami  diplomais. 

 Dalyvių pedagogai - padėkomis. 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

         Nuotraukų pateikimas šiam konkursui, laikomas autorių sutikimu su kūrybinių darbų 

eksponavimu centro internetinėje svetainėje adresu https://www.vismc.lt/. 

 

 

 

 

 

Saugaus eismo srities metodininkė                        

Jolanta Dovidavičienė  

 

 


