
 

 

 

                                                                                                         

 

 

LANKSTINUKŲ KŪRIMO KONKURSO 

 „PAMINĖK PASAULINĘ SVEIKATOS DIENĄ“ 

NUOSTATAI 

 

 
I. BENDROJI DALIS 

 

1. Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro organizuojamas lankstinukų konkursas 

„Paminėk Pasaulinę sveikatos dieną“ (toliau – Konkursas) yra iš ES struktūrinių fondų lėšų 

bendrai finansuojamo projekto NR. 08.4.2-ESFA-R-630-61-0007 „Sveikos gyvensenos 

skatinimas Radviliškio rajone“ programos „Vaikų sveikatos raštingumo gerinimo, skatinant 

vaikų sveikos gyvensenos nuostatų ugdymą“ priemonė.  

2. Konkurso nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimą, vertinimą, 

apdovanojimą, vertinimo komisiją bei organizatorius. 

3. Konkurso tikslas – ugdyti atsakomybę už savo ir savo artimųjų sveikatą, didinti sveikatos 

žinių raštingumą, skatinti jaunimą rinktis sveiką gyvenimo būdą, sudominti kūrybingomis 

bendravimo formomis. 

 

II. KONKURSO  ORGANIZATORIAI 

 

4. Konkursą organizuoja Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras, Radvilų g. 17,  

Radviliškis; tel. (8 422) 50148; el.p. radviliskis@radviliskisvsb.lt  

 

III. DALYVIAI 

 

5. Konkurse gali dalyvauti Radviliškio rajono ugdymo įstaigų ugdytiniai. 

 

IV. KONKURSO REIKALAVIMAI IR VERTINIMAS 

 

5. Norint dalyvauti konkurse, būtina užpildyti dalyvio anketą (priedas Nr. 1), kurią kartu su 

lankstinuku reikia pristatyti į Radviliškio visuomenės sveikatos biurą (Radvilų g. 17, 

Radviliškis) arba įteikti visuomenės sveikatos priežiūros specialistei, dirbančiai ugdymo 

įstaigoje. 

6. Lankstinukų konkurso temos pagal amžiaus grupes:  

5.1. Ikimokyklinio ir 1-4 klasių mokinių grupės konkurso tema: „Burnos sveikata“ 

5.2. 5-6 klasių mokinių grupės konkurso tema: „Sveika mityba“ 

5.3. 7-12 klasių mokinių grupės konkurso tema: „Maisto švaistymo prevencija“  

7. Reikalavimai lankstinukui: pateikiami originalūs, estetiškai tvarkingi, visiškai užbaigti darbai. 

Lankstinukų formos gali būti: tradiciniai, skrajutės, netradicinių formų lankstinukai. 

8. Lankstinuko apačioje nurodoma:  
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7.1.mokinio ar ugdytinio vardas, pavardė; 

7.2.klasė ar ugdymo grupė; 

7.3. ugdymo įstaiga. 

9. Vertinimo kriterijai: pateiktų darbų meniškumas ir estetiškumas, temos suvokimas, gebėjimas 

vaizdu perteikti mintis. 

10. Nugalėtojus vertina biuro sudaryta komisija. 

11. Nugalėtojai bus renkami pagal amžiaus grupes:  

11.1. ikimokyklinio ir 1-4 klasių grupė 

11.2. 5-6 klasių mokinių grupė 

11.3. 7-8 klasių mokinių grupė 

11.4. 9-12 klasių mokinių grupė. 

 

V. KONKURSO ORGANIZAVIMAS  

 

12. Konkursas vyks  nuo 2019 m.  balandžio 1 d. – iki 2019 m. gegužės 10 d. 

13.  Lankstinukus kartu su anketomis (priedas Nr. 1) pristatyti iki 2019 m. balandžio 30 d. savo 

mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistei arba atnešti į Radviliškio visuomenės 

sveikatos biurą (Radvilų g. 17, Radviliškis). 

14. Informaciją apie konkursą teikia Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro visuomenės 

stiprinimo specialistė Skaidrė Armonienė ( tel. 8 422 50148) 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Nugalėtojai  bus paskelbti iki 2019 m. gegužės 10 d. interneto svetainėje 

www.radviliskisvsb.lt bei informuoti asmeniškai. 

16. 1-mų vietų nugalėtojų lankstinukai bus gaminami spaustuvėje ir platinami mokymo, gydymo 

įstaigose, viešojo administravimo institucijose.   
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Priedas 1 

 

FORMAI PRITARTA 

2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų administravimo darbo grupės, sudarytos 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 

m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl 

darbo grupės sudarymo“, 2018 m. rugpjūčio  

16 d. posėdžio protokolu Nr. 3(42). 
 

Projekto dalyvių informacijos administravimo 

instrukcijos 

1 priedas 

(Priedas negeneruojamas iš SFMIS2014 

sistemos) 

 

 

 

PROJEKTO DALYVIO APKLAUSOS ANKETA 

 

 

 

1. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

Pavadinimas Sveikos gyvensenos skatinimas Radviliškio rajone 

Kodas 08.4.2-ESFA-R-630-61-0007 

 

2. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTO DALYVĮ 

Dalyvavimo projekto 

veiklose pradžios data 

 

Pavardė (PDD1)  

Vardas (PDD2)  

Gimimo data (PDD3) 

(formatu 0000-00-00) 

 

Lytis (PDD6) 
☐  Vyras (V)   

☐  Moteris (M) 

El. paštas (PDD4)  

Tel. Nr. (PDD5)  

 

2.1. Projekto dalyvio statusas darbo rinkoje (Pažymimas vienas labiausiai tinkantis variantas 2.1 skiltyje) 

2.1.1. Dirbantis 
 ☐Dirbu savarankiškai1 (D1); 

 ☐Dirbu pagal darbo sutartį, valstybės tarnautojas (D2); 

2.1.2. Bedarbis 

 ☐Nedirbu mažiau nei 6 mėn. (B1); 

 ☐Nedirbu nuo 6 iki 12 mėn. (B2); 

 ☐Nedirbu daugiau nei 12 mėn. (B3); 

2.1.3. Ekonomiškai 

neaktyvus asmuo 

 ☐Studijuoju ar mokausi, bet nedirbu (E1);  

 ☐Nedirbu, neieškau darbo, nestudijuoju ir nesimokau2 (E2).   

                                                 
1 Individualių įmonių savininkai, bendrijų nariai, asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, verslo liudijimus turintys asmenys, 

fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla 
2 Pavyzdžiui: išėjęs į pensiją, nutraukęs verslą, visiškai neįgalus, namų šeimininkai ir pan. 



 

 

 

 

2.2. Projekto dalyvio turimas išsilavinimas 

2.2.1. Išsilavinimas 

 

  

 

(Pažymimas vienas labiausiai tinkantis variantas. Nurodomas išsilavinimas, kuris 

jau yra įgytas.) 

 ☐Ikimokyklinio amžiaus vaikas; (I1); 

 ☐ Pradinis išsilavinimas (4 klasės) (I1); 

 ☐Pagrindinis išsilavinimas (10 klasių) (I1); 

 ☐Vidurinis išsilavinimas (12 klasių); profesinė kvalifikacija (I2); 

 ☐Aukštasis išsilavinimas (bakalauras, magistras, mokslų daktaras) (I3); 

☐Suaugęs asmuo neturintis pradinio išsilavinimo (I4). 

2.2.2. Dalyvavimas 

mokymuose / kursuose / 

švietimo programose 

 Mokausi / studijuoju / dalyvauju mokymuose (I5) 

 Nesimokau / nestudijuoju / nedalyvauju jokiuose mokymuose (I6) 

 

2.3. Projekto dalyvio priklausymas grupėms (Pažymimas vienas arba keli labiausiai tinkantys variantai) 

☐ Asmuo, priklausantis socialinėms, kultūrinėms, tautinėms ir religinėms mažumoms, migrantas, užsienio 

kilmės asmuo (G3); 

☐  Neįgalus asmuo (G4); 

☐  Asmuo, neturintis nuolatinės gyvenamosios vietos3 (G5);  

☐  Asmuo, priklausantis socialiai pažeidžiamoms grupėms4 (G7);  

☐  Asmuo nepriklausantis nė vienai socialiai pažeidžiamai grupei5 (G8); 

☐  Nesutinku teikti šios informacijos6 (G9) 

 

3. INFORMACIJA APIE PROJEKTO DALYVIO ATITIKTĮ PAPILDOMIEMS KRITERIJAMS 

 

4. KITI POŽYMIAI 

Projekto dalyvio gyvenamoji savivaldybė  

 

 

Patvirtinu, kad šios projekto dalyvio apklausos anketos 2–5 punktuose pateikta informacija yra 

teisinga. 

Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatyme. 

 

 

___________________ _____________________________________ 
(parašas)                  (vardas, pavardė) 

 

 

 

                                                 
3 Benamis, nakvynės namų, krizių centro gyventojas, asmuo gavęs antstolio raginimą išsikelti, gyvenantis būste neatitinkančiame  

statybos ir specialiųjų normų reikalavimų. 
4 Elgetaujantis, valkataujantis, sergantis priklausomybės ligomis, linkęs nusikalsti, fizinio ar seksualinio smurto šeimoje auka, 

netekęs savarankiško gyvenimo įgūdžių, vaikas susiduriantis su mokymosi sunkumais ar nelankantis mokyklos, neraštingas ir 

priklausantis kitoms PFSA nurodytoms socialiai pažeidžiamoms grupėms.. 
5 Požymį galima žymėti tik tuo atveju, jeigu projekto tikslinė grupė nėra viena iš aukščiau nurodytų grupių 
6 Požymį galima žymėti tik tuo atveju, jeigu projekto tikslinė grupė nėra viena iš aukščiau nurodytų grupių 


