PATVIRTINTA
Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus
2020 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V-43
PIEŠINIŲ KONKURSO „SAUGUS EISMAS KELYJE 2020“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Piešinių konkurso ,,Saugus eismas kelyje 2020“ (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja
Konkurso tikslą, sąlygas, eigą, konkursui pateiktų darbų vertinimo ir apdovanojimo tvarką.
2. Konkurso organizatorius – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
(toliau – Kelių direkcija).
II. KONKURSO TIKSLAS, SĄLYGOS IR EIGA
3. Konkurso tikslas – atkreipti eismo dalyvių dėmesį į saugaus eismo svarbą, skatinti visus eismo
dalyvius keliuose elgtis atsakingai:
• rinktis saugų greitį;
• segėti saugos diržus;
• būti atidiems kelyje;
• dėvėti atšvaitus;
• nenaudoti vairuojant mobilaus telefono;
• nevairuoti apsvaigus;
• eismo kultūra.
4. Konkurso tema – „Saugus eismas kelyje“.
5. Konkurso eiga:
5.1. iki 2020 m. balandžio 24 d. dalyvių registracija pagal gyvenamąją vietą elektroniniu paštu:
sandra.dindaite@lakd.lt (Anykščių, Biržų, Ignalinos, Jonavos, Kėdainių, Kupiškio, Molėtų, Panevėžio,
Pasvalio, Rokiškio, Širvintų, Švenčionių, Ukmergės, Utenos ir Zarasų rajonai bei Visagino miestas);
natalija.kvietkauskiene@lakd.lt (Alytaus, Kaišiadorių, Kauno, Lazdijų, Marijampolės, Prienų, Šakių,
Šalčininkų, Trakų, Varėnos, Vilkaviškio ir Vilniaus rajonai bei Birštono, Druskininkų, Elektrėnų,
Kalvarijos, Kazlų Rūdos miestai); linartas.kiskis@lakd.lt (Akmenės, Joniškio, Jurbarko, Kelmės,
Klaipėdos, Kretingos, Mažeikių, Pagėgių, Pakruojo, Plungės, Radviliškio, Raseinių, Rietavo, Skuodo,
Šiaulių, Šilalės, Šilutės, Tauragės ir Telšių rajonai bei Neringos ir Palangos miestai), nurodant vardą,
pavardę, amžių, telefono Nr., el. pašto adresą, gyvenamąją vietą (papildomą informaciją, jei tokia yra:
klasę, ugdymo, švietimo įstaigą, pedagogo vardą, telefono Nr., bendruomenės ar kitos organizacijos
kontaktus);
5.2. iki 2020 m. gegužės 22 d. – konkursinių darbų pateikimas. Pateikti darbus galima:
5.1 papunktyje nurodytais el. pašto adresais skenuotą variantą;
5.3. iki 2020 m. gegužės 29 d. – konkursinių darbų įvertinimas, rezultatų paskelbimas;
5.4. iki 2020 m. spalio pabaigos – atrinktų konkursinių darbų perpiešimas stotelių paviljonuose;
5.5. bus atrinkti ir išpiešti 6 (šeši) autobusų sustojimų vietose esantys paviljonai. Konkretūs
paviljonai bus išrinkti po piešinių konkurso, pagal laimėjusių dalyvių gyvenamąją vietovę.
6. Reikalavimai konkursiniam darbui:
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6.1. atitikti temą;
6.2. atlikimo technika – spalvotas piešinys;
6.3. konkursui pateikti piešiniai turi būti nupiešti A4 arba A3 formato popieriaus lape;
6.4. konkurso dalyviui (ar grupei) galima pateikti po vieną konkursinį darbą (piešinį);
6.5. konkursiniai darbai turi būti originalūs, estetiški, atitinkantys konkurso tikslą ir
neprieštarauti Kelių eismo taisyklių reikalavimams.
7. Atrinkti piešiniai bus perpiešti ant autobusų sustojimo vietose esančių paviljonų.
III. KONKURSO DALYVIAI
8. Darbus konkursui gali teikti visų Lietuvos rajonų švietimo ir ugdymo įstaigų mokiniai,
nevyriausybinių organizacijų nariai, bendruomenės. Dalyvių amžius neribojamas.
IV. KONKURSINIŲ DARBŲ VERTINIMAS, KONKURSO LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
9. Konkursui pateiktus darbus vertins komisija, sudaryta iš šio konkurso organizatorių ir
kviestinių svečių.
10. Pagrindiniai konkursinių darbų vertinimo kriterijai:
10.1. tematikos atitikimas;
10.2. idėjos ir formos originalumas, meninis ir techninis sprendimas, darbų kokybė, praktinio
panaudojimo galimybės, kūrybiškumas;
10.3. pateiktos informacijos aktualumas.
11. Visi konkursiniai darbai vertinami 10 balų sistema.
12. Konkurso laimėtojai – geriausiai įvertintų šešių darbų autoriai bus apdovanoti ir jų piešiniai
bus perpiešti ant atrinktų autobusų sustojimo vietose esančių paviljonų.
13. Konkursiniai darbai, atnešti vėliau nurodyto termino ar neatitinkantys šio konkurso nuostatų
reikalavimų, nevertinami (t. y. skelbiami nekonkursiniais), apie tai konkurso dalyviai bus informuojami.
14. Su konkurso laimėtojais bus susisiekiama nurodytu el. paštu arba telefonu.
15. Iškilus klausimams, konkurso dalyviai gali kreiptis į konkurso organizatorius: Kelių direkcijos
komunikacijos vadybininkus el. paštu natalija.kvietkauskiene@lakd.lt, telefonu + 370 613 50 288;
el. paštu sandra.dindaite@lakd.lt, telefonu + 370 612 11 973; el. paštu linartas.kiskis@lakd.lt, telefonu
+ 370 698 10 820.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų atsiųstus
konkursinius darbus fotografuoti ir, nurodę jų autorystę, naudoti konkurso viešinimui (plakatai,
katalogai, kalendoriai, visuomenės informavimo priemonės, socialiniai tinklai ir kt.).
17. Konkursui pateikti darbai negali būti nukopijuoti – už autoriaus teisių pažeidimus pagal
galiojančius teisės aktus atsako darbus atsiuntę konkurso dalyviai.
18. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus pritarimą visoms konkurso sąlygoms ir
sutikimą, kad Kelių direkcija konkurso laimėtojo duomenis – vardą, amžių, gyvenamąją vietovę,
paskelbs tinklalapyje www.lakd.lt ir socialinių tinklų Kelių direkcijos profiliuose.
____________________

