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RASEINIŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ 9-12 KLASIŲ MOKSLEIVIŲ PIEŠINIŲ 

KONKURSO „MANO SVAJONIŲ ATŠVAITAS“ NUOSTATAI 

 

I. TIKSLAS 

 

1. Piešinių konkursas „Mano svajonių atšvaitas“ (toliau Konkursas) organizuojamas siekiant 

užtikrinti moksleivių įsitraukimą į prevencinės veiklos bei saugios aplinkos formavimą. 

2. Konkursu siekiama skatinti moksleivius tamsiuoju paros metu nešioti atšvaitus bei visų ugdymo 

įstaigų bendruomenėms priminti apie saugų ir atsakingą pėsčiųjų elgesį kelyje. 

3. Konkursas organizuojamas Pasaulinei kelių eismo įvykių aukų atminimo dienai paminėti. 

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR SĄLYGOS 

 

4. Konkursas organizuojamas 2019 m. lapkričio 4 – 2019 m. lapkričio 29 dienomis. 

5. Konkursą organizuoja Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 

6. Konkurse gali dalyvauti Raseinių rajono ugdymo įstaigų 9-12 kl. moksleiviai. 

7. Vieną mokyklą gali atstovauti ne daugiau nei 10 dalyvių/piešinių. 

8. Konkursiniai darbai iki 2019 m. lapkričio 29 dienos turi būti perduoti visuomenės sveikatos 

specialistams, vykdantiems sveikatos priežiūrą mokyklose arba atnešti į Raseinių rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biurą (Muziejaus g. 5, Raseiniai). 

9. Darbo reikalavimai: 

7.1. piešinys piešiamas ant balto A4 formato popieriaus lapo; 

7.2. piešinyje vaizduojamo atšvaito dydis turi atitikti realų jūsų įsivaizduojamo atšvaito dydį; 

7.3. piešinys konkursui gali būti kuriamas bet kokia technika; 

7.4. darbas turi būti estetiškas, tvarkingas, užbaigtas. 

7.5. kitoje lapo pusėje turi būti nurodyti kontaktiniai autoriaus duomenys: vardas, pavardė, tel. 

nr., el. pašto adresas, mokykla, kuriai atstovaujama bei konsultavusio mokytojo (jei toks yra) 

pavardė. 

 

 



III. VERTINIMAS 

 

10. Darbus vertins Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sudaryta komisija, kuri 

2019 m. gruodžio mėnesį vyksiančios piešinių parodos „Mano svajonių atšvaitas“ metu išrinks 

nugalėtoją ir dviejų paskatinamųjų prizų laimėtojus. 

11. Vertinimo kriterijai: kūrybiškumas, originalumas, meninė raiška, atlikimo kokybė. 

 

IV. APDOVANOJIMAS 

 

12. Konkurso nugalėtojas ir prizininkai bus apdovanoti diplomais ir Raseinių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro įsteigtomis dovanomis. 

13. Pagal nugalėtojo piešinį sukurti atšvaitai bus pagaminti 2019 m. gruodžio – 2020 m. sausio 

mėnesiais ir padovanoti visai konkurso laimėtojo mokyklos bendruomenei. 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pasilieka teisę disponuoti pateikta 

medžiaga. Autorių sutikimas su šiomis sąlygomis – piešinių pateikimas konkursui. 

15. Konkurso nugalėtojas ir skatinamaisiais prizais apdovanotų piešinių autoriai bei jų darbai bus 

viešinami 2019 m. gruodžio mėnesį interneto svetainėje www.raseiniuvsb.lt, Raseinių rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro socialinio tinklo „Facebook“  paskyroje ir rajoninėje 

spaudoje. 

16. Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biurą tel. 8 428 70723. 
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