
Rajoninio konkurso 

“LAIŠKAS neblaiviam vairuotojui" 

NUOSTATAI 

 

 2018 metais 69 % įvykusių eismo įvykių kaltininkai buvo automobilių 

vairuotojai. Vairuotojai dažnai viršija leistiną greitį, nesaugiai lenkia, netinkamai įvertina 

eismo sąlygas ir susidariusias situacijas keliuose, nesilaiko kelių eismo taisyklių, stokoja eismo 

kultūros – nepagarbiai elgiasi su kitais eismo dalyviais. Neigiamą įtaką eismo saugumui daro 

vairavimas išgėrus, apsvaigus, taip pat pavargus. 2019 metais jau yra vykdyta ne viena 

prevencinė priemonė Vilniaus apskrityje. Rezultatai nedžiugina. 

 Rajoninis konkursas "LAIŠKAS neblaiviam vairuotojui" - tai Kaišiadorių rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Širvintų rajono policijos komisariato prevencinė priemonė. Juo siekiama, kad 

vaikų išsakyta nuomonė apie neatsakingus vairuotojus, jų keliamus pavojus sau, savo šeimai ir 

aplinkiniams, priverstų suaugusiuosius apmąstyti ir atsakingiau vertinti savo poelgius. 

KONKURSO TIKSLAS: sveikos, blaivios gyvensenos mokymas ir propagavimas 

bendruomenėje. 

KONKURSO UŽDAVINIAI: skatinti sveiko, blaivaus gyvenimo nuostatas. Siekti, kad 

saugaus elgesio kelyje nuostata taptų gyvenimo norma. 

ORGANIZATORIAI: Kaišiadorių rajono visuomenės sveikatos biuras ir Vilniaus apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Širvintų rajono policijos komisariatas. 

DALYVIAI: 

1. Širvintų rajono mokyklų 4 -11 klasių mokiniai. 

2. Skiriamos 3 amžiaus grupės: 

I grupė – 4-5 kl. mokiniai 

II grupė – 6-9 kl. mokiniai 

III grupė – 10-11 kl. mokiniai 

LAIKAS: 

 Konkursas "LAIŠKAS neblaiviam vairuotojui" vyks nuo 2019 m. vasario 25 

dienos iki 2019 kovo 25 dienos 12.00 val. 

 Darbai pateikiami Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

visuomenės sveikatos specialistei, vykdančiai sveikatos priežiūrą mokyklose Audronei 

Petraškienei (adresu: Gedimino g. 85, Kaišiadorys LT- 56144) 

KONKURSO TEMATIKA: 

 4 -11 klasių mokinius kviečiame rašyti laišką savo tėvams, seneliams, globėjams, 

draugams arba tiesiog vairuotojui. 

 Darbai turi atitikti visą laiško struktūrą. 

 Laiške nebūtina plačiai rašyti apie pačią sveikatą. Pakanka vieno ar kelių 

motyvuotų argumentų, kodėl jums taip svarbu, kad Jūsų artimieji turėtų gyventi sveikiau, ką 

konkrečiai turėtų keisti savo įpročiuose, kad atsisėdus už automobilio vairo, jie nekeltų 

pavojaus nei sau, nei savo šeimai, nei visiems aplinkiniams. Kodėl, saugodami save ir kitus, 

turėtų nepamiršti, kad laimingai pasiektas kelionės tikslas - priklauso nuo jų pačių, jų 

atsakingumo ir požiūrio į blaivų ir saugų vairavimą. 



DARBŲ PATEIKIMAS: 

 Darbai turi būti tvarkingi, rašyti ranka, A4 formato lape (siunčiant neperlenkti). 

 Laiško pabaigoje būtina informacija: mokyklos pavadinimas, klasė, autoriaus 

vardas pavardė, lietuvių kalbos mokytojo vardas pavardė. 

 Darbai pristatomi į Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą 

(adresu Gedimino g. 85, Kaišiadorys) iki 2019-03-25 dienos 12.00 valandos. 

VERTINIMAS: 

 Pateiktus darbus, pagal amžiaus grupes, vertins, konkurso organizatorių, sudaryta 

komisija. 

 Vertinimo kriterijai: originalumas, temos suvokimas, kūrybiškumas, stiliaus 

savitumas, išlaikyta laiško struktūra, minties novatoriškumas, bendrasis raštingumas. 

 Darbai autoriams negrąžinami.  

Nugalėtojų laiškai (neviešinant autoriaus) bus atspausdinti ir policijos pareigūnų 

dalinami vairuotojams vienos iš policijos prevencinės priemonės metu. Visų nugalėtojų laiškai 

bus patalpinti į Kaišiadorių r. sav. visuomenės sveikatos biuro svetainę 

(www.kaisiadorysvsb.lt), FB paskyroje. 

APDOVANOJIMAI:  Nugalėtojai bus apdovanojami vardiniais diplomais ir prizais 

KITA INFORMACIJA:  

Konkurso dalyvių skaičius neribojamas.  

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistę, vykdančią sveikatos priežiūrą mokyklose 

Audronę Petraškienę (tel. 864036592; el.p. kaisiadoriubiuras@gmail.com) 
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