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PIEŠINIŲ KONKURSO „GAISRAS“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Piešinių konkurso „Gaisras“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso 

tikslus, dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką. 

2. Konkursą organizuoja Kaišiadorių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (toliau – 

Priešgaisrinė tarnyba), VĮ Kaišiadorių miškų urėdija (toliau – Miškų urėdija) ir Kaišiadorių rajono 

švietimo ir kultūros paslaugų centras (toliau – Centras). Konkursas skirtas Šv. Florijono, Gaisrų 

sergėtojų dienai, kuri minima kiekvienais metais gegužės mėn. 

3. Informacija apie konkursą teikiama Centro interneto svetainėje.  

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – mokinių saugaus gyvenimo nuostatų, pilietinio sąmoningumo ir 

visuomeninės pozicijos priešgaisrinės saugos srityje formavimas. 

5. Uždaviniai: 

5.1. įtvirtinti saugaus elgesio normų ir taisyklių laikymąsi; 

5.2. skatinti geriau suprasti priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų veiklą nelaimių metu; 

5.3. atskleisti mokinių kūrybinius polinkius ir gebėjimus, skatinti mokinių išradingumą. 

 

III. KONKURSO SĄLYGOS 

 

6. Konkurse gali dalyvauti ikimokyklinio ugdymo įstaigos, bendrojo ugdymo mokyklos, 

neformaliojo ugdymo įstaigos, jaunimo sambūriai. 

7. Konkurso dalyviai skirstomi į 3 grupes: 

7.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus; 

7.2. 1-4 klasių; 

7.3. 5-8 klasių. 

8. Piešiniai turi atspindėti priešgaisrinės saugos temas. 

9. Piešiniai gali būti atlikti įvairia technika: akvarele, guašu, akrilu, kreidelėmis, 

pieštukais, flomasteriais, tušu ir kt., taip pat ir kompiuterine grafika. Piešiniai ir plakatai turi būti 

piešiami ant popieriaus, kartono, vatmano. 

10. Piešinių formatas A3 arba A4. 

11. Kiekvieno piešinio kitoje pusėje turi būti nurodyti šie duomenys: autoriaus vardas, 

pavardė, amžius, klasė, mokyklos pavadinimas, mokyklos raštinės telefonas, rengęs mokytojas. 

 12. Darbuose turi būti vaizduojamos šios priešgaisrinės saugos mokymų programų temos:  

 Ugnis – draugas ir priešas 

 Gaisrai miškuose, durpynuose, pievose, jų priežastys, padariniai 

 Elgesys pastebėjus gaisrą. Gaisrų gesinimo būdai ir priemonės 

 Priešgaisrinė ir gelbėjimo technika 

. 

 

 



 

2 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

 14. Konkursas vyksta kiekvienais metais kovo – gegužės mėnesiais. 

 15. Kiekvienos amžiaus grupės pirmų – trečių vietų nugalėtojai apdovanojami diplomais, 

atminimo dovanėlėmis Šv. Florijono, Gaisrų sergėtojų  dieną. 

 

V. VERTINIMO KOMISIJA 

 

 16. Konkurso vertinimo komisiją tvirtinta Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros 

paslaugų centro direktorius. 

 17. Komisijos sudėtis: komisijos pirmininkas, 4 komisijos nariai. 

 18. Komisiją sudaro Priešgaisrinės tarnybos, Miškų urėdijos, Centro specialistai ir dailės 

mokytojai, dailės būrelio vadovai. 

 

VI. AUTORIAUS TURTINIŲ TEISIŲ ĮSIGIJIMO TVARKA 

 

19. Konkurso dalyvių piešiniai autoriams negrąžinami, jie tampa Priešgaisrinės tarnybos, 

Miškų urėdijos ir Centro nuosavybe. 

20. Priešgaisrinė tarnyba, Miškų urėdija ir Centras pasilieka teisę piešinius publikuoti ir 

reprodukuoti savo nuožiūra, eksponuoti darbus parodose, juos dauginti ir spausdinti įvairiuose 

leidiniuose, neišmokėdamas honoraro. 

 

_________________________ 


