
 

PATVIRTINTA 

VŠĮ „Būk saugus LT“ direktorė Nijolė Dilevičienė 

 

 

LIETUVOS  BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ RENGINIO 

,,BŪK SAUGUS 2022 Kėdainiai“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Renginį organizuoja Kauno miesto žmogaus saugos mokytojų metodinis būrelis, 

Kauno apskrities VPK Kėdainių rajono Policijos komisariatas, VŠĮ Būk saugus LT 

2. Renginio partneriai: 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Kauno priešgaisrinė 

gelbėjimo valdyba Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba; Lietuvos paramedikų asociacija; 

Kėdainių PSPC Greitosios medicinos pagalbos skyrius; Radijo stotis „Tau“; Lietuvos techninės 

apžiūros įmonių asociacija „TRANSEKSTA” (antradienį bus atsakymas ar dalyvaus); UAB Topo 

grupė, UAB Šypsenos akademija,  

 

 

 

II SKYRIUS  

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas – ugdyti poreikį tobulinti žmogaus saugos gebėjimus. 

6. Uždaviniai: 

6.1. Formuoti vaiko saugaus elgesio įgūdžius, ugdyti gebėjimą naudotis pagrindiniais 

saugaus eismo įgyvendinimo būdais. 

6.2. Ugdyti mokinių gebėjimą orientuotis ekstremalių situacijų metu, panaudojant visas 

galimas apsaugos priemones, užtikrinant savo ir šalia esančių žmonių saugumą. 

6.3. Skatinti mokinių įsitraukimą į savo ir šalia esančių saugaus gyvenimo kūrimą. 

 

III SKYRIUS 

ORGANIZAVIMAS 

 

7. Dalyvauja Lietuvos miestų bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai.  

8. Renginys vyks 2022 m. gegužės  31d. (antradienį) nuo 11.00 val. Kėdainių miesto 

Vytauto parke, adresu  J. Basanavičiaus g. 144 Kėdainiai 

10. Renginyje bus pateiktos užduotys: 

10.1. Saugaus eismo praktinė užduotis- Kauno apskrities VPK Kėdainių rajono policijos 

pareigūnai. 

10.2 Saugaus eismo praktinė užduotis su paspirtukais (1kl-4kl) – praves VŠĮ Būk 

saugus LT. Bus galimybė sudalyvauti specialioje rungtyje ir laimėti prizą, laimėtojus išrinks pagal 

rezultatus policijos pareigūnai po renginio. 
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10.3 Saugaus eismo praktinė užduotis su elektriniais  paspirtukais (5kl-11kl) – praves 

UAB Topo grupė. Birželio mėnesį bus galimybė įsigyti elektrinį paspirtuką su didelę nuolaidą, 

susiekus su pardavimų projektų vadovu el.p. renaldas.dalibagas@topocentras.eu 

10.4 Saugaus eismo praktinė užduotis būsimiems vairuotojams (8kl-11kl) – praves 

Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija „TRANSEKSTA” geriausiai pasirodžius komanda 

bus apdovanota (komandą gali sudaryti 4-8 mokiniai). 

10.5 Sveikos gyvensenos užduotis (1kl- 4kl) – praves UAB Šypsenos akademija. Bus 

galimybė sudalyvauti specialioje rungtyje ir laimėti prizą, laimėtojus išrinks pagal rezultatus 

„Šypsenos akademijos“ darbuotojai po renginio. 

 

10.6 Pirmosios pagalbos praktinė užduotis- praves Kėdainių PSPC Greitosios medicinos  

pagalbos skyrius.  

10.7 Priešgaisrinė saugos  užduotis – praves Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 

pareigūnai.  

                   11. Registruotis anketoje (registracija būtina) https://www.saugilape.lt anketoje į renginį 

„Būk saugus 2022 Kėdainiai“ 

                   12.  

Dėl informacijos galite kreiptis +370 655 65228 Aušra Mickevičienė +37060244259 

Lina Šembergė 
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