
Vilniaus jaunųjų turistų centras 

 

Kūrybinių darbų konkurso 

„BŪK SAUGUS – ATSIŲSK SAVO ATŠVAITĄ“ 

NUOSTATAI 

I. BENDROJI DALIS 

Konkurso  „Būk saugus – atsiųsk savo atšvaitą“ nuostatai apibrėžia akcijos tikslą, dalyvius ir 

organizavimo tvarką. 

Konkursas vyks 2020 m. lapkričio 6 – 16 d. 

Akcija organizuojama Lietuvos automobilių kelių direkcijos inicijuojamai  atšvaito dienai 

paminėti. 

Akcijos organizatorius Vilniaus jaunųjų turistų centro direktoriaus pavaduotoja Aušra Dirsė ir 

neformalaus ugdymo pedagogė Raimonda Vaičelienė 

 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Atkreipti VJTC bendruomenės dėmesį į atšvaitų nešiojimą tamsiuoju paros metu. 

Ugdyti vaikų saugaus elgesio nuostatas. 

Mokyti vaikus teisingo atšvaitų dėvėjimo ir paaiškinti jo reikalingumą. 

Skatinti vaikų kūrybiškumą . 

Skatinti ugdymo įstaigos bendruomenės bendradarbiavimą. 

 

III. KONKURSO DALYVIAI 

Akcijoje dalyvauja VJTC ugdytiniai. 

 

IV. KONKURSO EIGA 

 

1. VJTC puslapyje bus patalpintas skelbimas, kviečiantis paminėti Atšvaito dieną. 

2. Būrelių vadovai savo užsiėmimų metu praveda užsiėmimą, kurio metu gali: 

 priminti ir aptarti saugas eismo kelyje taisykles. 

 peržiūrėti prevencinius filmukus. 

 pasiaiškinti kada atšvaitus reikia dėvėti, kaip teisingai juos prisitvirtinti ir nešioti. 

3. Mokiniai nupiešia  atšvaito, ženkliuko, plakato maketą (tema – gamta, transportas, 

keliavimas ir pan.)  jį nufotografuoja ir iki lapkričio 16 d. atsiunčia direktoriaus 

pavaduotojai Aušrai Dirsei ausra.dirse@vjtc.lt  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Lapkričio 18-20 d. VJTC internetiniame puslapyje bus surengta virtuali „Atšvaitų paroda“  ir 

išrinktas gražiausias atšvaitas, kurio autorius  bus apdovanotas padėka ir prizu. 
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BŪK SAUGUS – NEPAMIRŠK ATŠVAITO 

Lietuvos automobilių kelių direkcija lapkričio 6 d. yra 

paskelbusi Atšvaitų diena. Šią dieną visuomenė raginama 

atkreipti dėmesį į padažnėjusius eismo įvykius tamsiuoju 

paros metu ir pėsčiuosius bei dviratininkus nepamiršti 

dėvėti atšvaitų. 

 VJTC organizuojamų pėsčiųjų žygių metu žygeiviams 

dažnai tenka kirsti važiuojamąją kelio dalį, kartais 

maršrutas veda judresniais užmiesčio keliais, kai kurie 

žygiai gali baigtis tamsiuoju paros metu. Primename ir raginame dalyvius laikytis visų kelių 

eismo taisyklių bei bet kuriuo paros metu dėvėti atšvaitus.  

 

KAIP TAISYKLINGAI NEŠIOTI ATŠVAITUS:       

 Atšvaitą prie drabužių reikėtų pritvirtinti taip, kad būtų matomas iš visų pusių. 

 Atšvaito paviršiaus plotas turi būti pakankamai didelis, kad transporto priemonės 

žibintų šviesos galėtų jį apšviesti. 

 Einant kelio važiuojamąja dalimi ar kelkraščiu, reikia eiti kairiąja kelio puse (prieš 

eismą). Prireikus atšvaitą nuvalyti, o išblukusį ar pažeistą būtina pakeisti nauju. 

 Atšvaitą – juostelę reikia pridėti minkštesniąja atšvaito puse prie rankos, atšvaitas 

trakštelės ir apsisuks aplink ranką. Atšvaitas turi būti dėvimas dešinėje pusėje, 

automobilio žibintų aukštyje. Atšvaitas tvirtinamas ant rankos ties alkūne ir ant kojos, 

žemiau kelio, taip, kad būtų aiškiai matomas. Atšvaitą ant vaikų drabužių reikia 

pritvirtinti suaugusio žmogaus kelių lygyje. 

 Pakabinamą atšvaitą galima pritvirtinti prie kuprinės, rankinės ar išorinių drabužių. 

Atšvaitas kabinamas dešinėje pusėje, automobilio žibintų aukštyje. 

 Patartina papildomai pasikabinti atšvaitą ir kairėje kūno pusėje. 

 

 

2020 m. lapkričio 6 d. – lapkričio 16  d. 

Jaunuosius turistus ir kraštotyrininkus 

kviečiame dalyvauti kūrybinių darbų 

konkurse 

 

„BŪK SAUGUS – ATSIŲSK SAVO 

ATŠVAITĄ“ 

Nupiešk atšvaito, ženkliuko, plakato 

maketą – nufotografuok ir/arba sukurk 

ketureilį, eilėraštį 

 


