
LIETUVOS KELIŲ POLICIJOS TARNYBOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ

SAUGAUS EISMO KONKURSO "SAUGIAUSIA KLASĖ 2010" ORGANIZAVIMO

2010 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 39-V- g5"'

Vilnius

Siekdamas skatinti vaikus daugiau domėtis eismo saugumo klausimais, įtraukti juos į

saugaus elgesio kelyje ugdymo procesą, puoselėti žmogiškąsias vertybes - gyvybę, sveikatą,

atsakomybę už savo elgesį kelyje, mažinti eismo įvykių, kuriuose nukenčia vaikai, skaičių:

1. Sud a r a u saugaus eismo konkurso organizavimo darbo grupę:

Aleksandras Samulevičius (darbo grupės pirmininkas), Lietuvos kelių policijos tarnybos

(toliau - Tarnyba) viršininko pavaduotojas;

Daiva Žilinskė (darbo grupės sekretorė), Tarnybos Veiklos organizavimo skyriaus
vyriausioji specialistė;

Dainius Šalomskas, Tarnybos Administracinės veiklos skyriaus viršininkas;

Jaunius Malinauskas, Tarnybos Veiklos organizavimo skyriaus viršininkas;

Rytis Vosylius, Tarnybos Administracinės veiklos skyriaus vyriausiasis specialistas;

Arturas Belianas, Tarnybos Veiklos organizavimo skyriaus kontrolės grupės vyriausiasis

specialistas;

Vigandas Imbrasas, Tarnybos Veiklos organizavimo skyriaus vyresnysis specialistas;

Deivis Kulvietis, Tarnybos Veiklos organizavimo skyriaus vyresnysis specialistas;

Igoris Petrovas, Tarnybos antrojo būrio vadas;

Aleksandras Robačevskis, Tarnybos materialinio aprūpinimo grupės vyriausiasis

specialistas.

2. T v i r tin u pridedamus Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų saugaus eismo

konkurso "Saugiausia klasė 2010" nuostatus.

3. L e i dži u darbo grupei, sprendžiant pagal kompetenciją priklausančius klausimus,

pasitelkti apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų kelių policijos padalinių pareigūnus.

4. S k e I b i u šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje.

Viršininko pavaduotojas Aleksandras Samulevičius
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PATVIRTINTA

Lietuvos keliq policijos tarnybos

virsininko 2010 m. rugpjuCio d.

isakymu Nr. 39-V-

LIETUVOS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLlj

SAUGAUS EISMO KONKURSO "SAUGIAUSIA KLASE 2010"

NUOSTATAI

I. TIKSLAS IR UiDAVINIAI

1. Siekti puoseleti zmogisk,!sias vertybes - gyvyby, sveikat,!, pagarb,! kitam zmogui,

atsakomyby uz savo elgesi kelyje.

2. Skatinti vaikus daugiau dometis eismo saugumo klausimais, itraukti juos i saugaus

elgesio kelyje ugdymo proces'!, skatinti tinkamai elgtis viesosiose vietose.

11. KONKURSO ORGANIZATORIAI

3. Konkurs,! organizuoja Lietuvos keliq policijos tarnyba ir Lietuvos Respublikos

transporto priemoniq draudikq biuras.

111. KONKURSO VYKDYMO LAlKAS, DALYVIAI,

PARAISKlj TEIKIMO TVARKA

4. Konkursas organizuojamas 2010 m. rugsejo l-gruodzio 1 dienomis.

5. Konkurse dalyvauja bendrojo lavinimo mokyklq 8-10 klasiq mokiniai.

6. Klases, norinCios dalyvauti konkurse, vadovas (-e) nuo 2010 m. rugsejo 1 iki 20 d.

uzpildo registracijos anket,!, esanCi,! Lietuvos keliq policijos tarnybos interneto svetaineje

www.lpept.lt/anketa.irj.!issiunciael.pastulpept@policija.lt.

7. Konkurse dalyvaujanCios klases mokiniai isipareigoja:

7.1. mokytis Keliq eismo taisykliq (toliau - KET);

7.2. kelyje elgtis atsakingai (vykdyti pesCi4.iq, keleiviq, dviraCiq vairuotojq pareigas,

nevairuoti mopedo (motociklo) neturint teises vairuoti, nevaZiuoti su neblaiviais transporto

priemoniq vairuotojais);

7.3. mokytis suteikti pirmcll'! medicinos pagalb,! nukentejusiajam eismo ivykyje ar kito

nelaimingo atsitikimo atveju;

7.4. nepaZeisti viesosios tvarkos.

IV. KONKURSO PROGRAMA

8. Konkurs,! sudaro teorine ir praktine kurybine uZduotys, susijusios su klases veikla

saugaus eismo srityje:

8.1. teorine uzduotis - kiekvienas klases mokinys dalyvauja KET konkurse (sprendzia

test'!). Testas atliekamas rastu, ji sudaro 20 klausimq. Testas sprendziamas 20-30 minuCiq,

dalyvaujant policijos pareigunui;

8.2. praktine kurybine uzduotis:

8.2.1. klases prisistatymas (mokyklos pavadinimas, klases mokiniq laimejimai, veikla ne

tik mokykloje, bet ir uz jos ribq, pomegiai, laisvalaikis ir pan.). Prisistatymas turi buti ne ilgesnis

kaip 2 minutes;
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8.2.2. prevencinio vaizdo siuzeto (iki 2 min.), sceninés miniatiüros (iki 2 min.) sukürimas

(pristatymas) keliq eismo saugumo tema;

8.2.3. pasiülymai, kaip gerinti vaikq eismo saugumé! kelyje (klasés rasinys, atskiros tezés,

kreipimasis i eismo dalyvius ir pan.);

8.2.4. nuotraukos is klasés veiklos eismo saugumo srityje (iki 10 nuotraukq).

Pastaba. Netinka eismo ivykiq nuotraukos, taip pat nuotraukos, kuriose uzfiksuoti KET

pazeidimai.

V. MEDZIAGOS PATEIKIMAS KONKURSUI

9. Vaizdo medziaga (klasés prisistatymas, prevencinis vaizdo siuzetas, scemne

miniatiilra, nuotraukos), irasyta i kompaktini diské! (CD) arba skaitmenini (optini) diské! (DVD), iki

2010 m. gruodzio 1 d. issiunCiama pastu arba kitokiu büdu pristatoma Lietuvos keliq policijos

tarnybai (LT-03150 Vilnius, Giraités g. 3) su sia nuoroda: Konkursui "Saugiausia klasé 2010".

10. Pasiülymai, kaip gerinti vaikq saugumé! kelyje, iki 2010 m. gruodzio 1 d. siunCiami el.

pastu lpept@policija.lt su sia nuoroda: Konkursui "Saugiausia klasé 2010".

Pastaba. Kompiuterinés laikmenos nebus gr�intos.

VI. VERTINIMAS

11. Konkurso programos uzduotys vertinamos balais:

11.1. teoriné uzduotis - teisingai atsakius i testo klausimé! skiriamas 1 balas;

11.2. praktiné kürybiné uzduotis:

11.2.1. k1asés prisistatymas - iki 10 balq;

11.2.2. prevencinis vaizdo siuzetas - iki 10 balq;

11.2.3. sceniné miniatiilra "Uz saugq elgesi kelyje - visi kartu!" - iki 5 balq;

11.2.4. pasiülymai, kaip gerinti vaikq eismo saugumé! kelyje - iki 10 balq;

11.2.5. nuotraukos is klasés veiklos eismo saugumo srityje - iki 5 balq.

12. Eismo ivykiq statistika (2010 m. rugséjo l-gruodzio 1 d.): né vienas klasés mokinys

nepateko i eismo ivyki (-ius) - 20 balq.

13. Konkurso organizatoriai (policijos pareigünai) turi teist( tikrinti, ar konkurse

dalyvaujanCios klasés mokiniai laikosi siq nuostatq 7.1-7.4 punktq reikalavimq (isipareigojimq).

VIl. KONKURSO REZULTATV SKAICIAVIMAS

14. Konkurso nugalétoja skelbiama klasé, surinkusi daugiausia balq.

15. Jeigu rezultatai vienodi, pirmauja klasé, sukürusi originaliausié! prevencini vaizdo

siuzeté!, pateikusi geriausius pasiülymus, kaip gerinti vaikq eismo saugumé! kelyje.

16. Konkurso organizatoriai uztikrina visiské! kompetencijé! vertinant konkurso programos

uzduotis ir tikrinant eismo ivykiq statistiké!.

VIII. APDOVANOJIMAS

17. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklq saugaus eismo konkurse "Saugiausia klasé 2010"

nugaléjusi klasé apdovanojama konkurso diplomu ir 3-5 dienq paZintine kelione i viené! is Europos

miestq.

18. Kitos klasés gali büti apdovanotos diplomais ir dovanomis uz atitinkamq konkurso

programos uzduoCiq geriausié! atlikimé!.

19. Visos klasés apdovanojamos konkurso diplomais.
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Lietuvos bendrojo lavinimo mоkуk1ч

saugaus eismo konkurso

"Saugiausia klase 2010" пuоѕtаtч

priedas

LIETUVOS BENDROJO LAVINIMO MOKYКLЏ

SAUGAUS EISMO KONKURSO "SAUGIAUSIA КLASE 2010"

REGISTRACIJOS ANКETA

2010 m. rugsejo ......... d.

Mokyklos pavadinimas

(adresas, telefonas, el. раЅшѕ,

intemeto ѕvеtаiш':)

I Mokyklos direktorius (-е)

I Klase

IS viso Веmiukч Мег�аiсiч

Моkiniч skaiCius klaseje

I Klases vadovas (-е)

I Klases seniiinas (-е)

Konkurse dalyvaujancios klases mokiniai ir vadovas (-е) jsipareigoja:

1. Mokytis Кеliч eismo tаiѕуkliч.

2. Kelyje elgtis atsakingai (vykdyti реѕсiч.iч, kеlеiviч, dviгаCiч vаiruоtојч pareigas, nevairuoti

mopedo (motociklo) neturint teises vairuoti, nevaiiuoti ѕи neblaiviais transporto ргiеmоniч

vairuotojais).

3. Mokytis suteikti pirmcU'! medicinos pagalb,! nukentejusiajam eismo ivykyje ar kito nelaimingo

atsitikimo atveju.

4. Nepaieisti viesosios tvarkos.
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Kita informacija (atsakyma (-us) pazymeti X):

Ar Jiisq klaseje per pastaruosius dvejus metus lankesi policijos pareigfu1as?

Kart� per metus Kart� per pUSy metq Kart� per ketvirti Nesilanke

Ar Jiisq klaseje organizuojamos saugaus eismo pamokos?

Kart� per metus Kart� per ketvirti Kiekvien� menesi Ne

Kas Jiisq klaseje veda saugaus eismo pamok� (-as)?

Klases vadovas Kitas mokytojas Policijos pareigfu1as
Kitas saugaus eismo

specialistas

Ar Jiisq klaseje yra vaikq, kurie nukentejo eismo ivykyje (-iuose)?

2007 m. 2008 m. 2009 m.
2010 m. sausis-

rugpjiitis

Jiisq pastabos:

[ Anketlj ufpilde:

Anket� parenge

Lietuvos keliq policijos tarnyba

Tel. pasiteirauti: (8 5) 271 9427,271 9440,271 9413.
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L' k l' 1'" bo Administracincs veiklos skyrtaUS
�:vos c �po ,lC1JOS� s vyriausiasis spccialistas

;rme. :s���:�vl.m� s us
/.-; � Rytis VOSYIiU�..

DQiv . . . .AL-
/y/;Zll(r."iJf I'{/


