
                                                                 PATVIRTINTA: 
                                                     Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos  

                                                                 biuro direktoriaus      
           2019 m. rugsėjo mėn. 9 d.  

                                                                 Įsakymu  Nr. V-47  
 

                  
KAUNO APSKRITIES 10-11 AR 2-3 GIMNAZINIŲ KLASIŲ MOKSLEIVIŲ KONKURSO  

„DRAUGE NUGALĖSIME BAKTERIJŲ ATSPARUMĄ ANTIBIOTIKAMS !”,  

SKIRTO EUROPOS SUPRATIMO APIE ANTIBIOTIKUS DIENAI PAMINĖTI, 

PAVYZDINIAI NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Konkurso „Drauge nugalėsime bakterijų atsparumą antibiotikams!“ (toliau – 

Konkursas),  skirto Europos supratimo apie antibiotikus dienai paminėti, nuostatai reglamentuoja 

reikalavimus dalyviams, renginio organizavimo ir dalyvių apdovanojimo tvarką. 

2. Kauno apskrities 10-11 ar 2-3 gimnazinių klasių moksleivių konkursas yra viena iš 

moksleivių saviraiškos ir sąmoningumo ugdymo formų, kurianti vertybinę sveikatos sampratą, 

skatinanti domėtis sveikatos saugojimo ir stiprinimo galimybėmis. 

3. Konkurso organizatoriai Kauno apskrityje - Kauno apskrities antimikrobinio 

atsparumo valdymo grupė. Konkurso savivaldybėse organizatoriai - Kauno apskrities savivaldybių 

visuomenės sveikatos biurai, vykdytojai – mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas 

(toliau – Mokykla). 

4. Konkurso nuostatai tvirtinami 2019 m. rugsėjo mėn. 9 d. Kėdainių rajono  

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus įsakymu Nr. V-47. 

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

5. Tikslas - teikti mokiniams informaciją apie antimikrobinį atsparumą, racionalų jų 

vartojimą ir skyrimą, savigydos aspektus, kitas infekcijų kontrolės priemones, kurios padeda keisti 

asmens požiūrį. 

6. Uždaviniai: 

6.1. Skatinti moksleivių saviraišką sveikatos ugdymo srityje ir pasitelkus efektyvią 

komunikaciją, atkreipti jų dėmesį į antimikrobinio atsparumo problemą, jos 

grėsmes ir galimus problemos sprendimo būdus. 

6.2. Gilinti sveikatos žinias antibiotikų vartojimo ir antimikrobinio atsparumo valdymo 

srityje, skatinti ir ugdyti racionalų, pagrįstą antibiotikų vartojimą bei siekti 

kiekvieno moksleivio atsakomybės už savo sveikatos išsaugojimą.  



6.3. Skatinti sveikatai palankių įgūdžių formavimą kasdienybėje, dalinantis gerąja 

patirtimi apie efektyvias infekcijų prevencijos priemones ir sėkmingą jų taikymą 

mokyklose. 

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS, VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI  

7. Konkursas organizuojamas dviem etapais: 

7.1. I etapas –  nuo 2019 m. spalio 1 d. iki lapkričio 15 d. Kėdainių rajono  

savivaldybėje suorganizuoti rajoninę moksleivių konferenciją „Drauge nugalėsime 

bakterijų atsparumą antibiotikams!“; 

7.2. II etapas – nuo 2019 m. lapkričio 20 d. iki 29 d. suorganizuoti baigiamąją 

konferenciją „Drauge nugalėsime bakterijų atsparumą antibiotikams!“ apskrityje, 

kurioje dalyvautų I vietų nugalėtojai iš 8 Kauno apskrities savivaldybių.  

8. Konferencijos „Drauge nugalėsime bakterijų atsparumą antibiotikams!“ 

organizavimo eiga savivaldybėse:  

8.1. Konferencijoje gali dalyvauti Kėdainių rajono savivaldybėje veikiančių mokyklų 

10-11 ar 2-3 gimnazinių klasių mokiniai.  

8.2. Pranešimus gali ruošti ir pristatyti 1-2 mokiniai. Mokinius gali konsultuoti 1-2 

mokytojai arba pagalbos mokiniui specialistai (visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas, soc. pedagogas, psichologas). 

8.3. Vieną mokyklą gali atstovauti ne daugiau nei 2 dalyviai/pranešimai. Esant vienoje 

mokykloje daugiau norinčiųjų dalyvauti, rekomenduojama iki 2019 m. spalio 

15 d. toje ugdymo įstaigoje organizuoti konferenciją geriausių pranešimų 

atrinkimui.  

8.4. Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nuo 2019 m. spalio 1 

d. viešina informaciją, kviečiant mokyklas dalyvauti konferencijoje „Drauge 

nugalėsime bakterijų atsparumą antibiotikams!“. Ši informacija skelbiama ir 

mokyklose.  

8.5. Konkurso I etapo konferenciją „Drauge nugalėsime bakterijų atsparumą 

antibiotikams!“ Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

organizuoja, pasirenkant datą, nuo 2019 m. spalio 15 d. iki lapkričio 15 d.  

8.6. Dalyviai užpildo dalyvio registracijos paraišką (1 priedas) ir siunčia  iki 2019 m. 

spalio 15 d. konferencijos organizatoriui savivaldybėje el. paštu 

kedainiai.biuras@yahoo.com Dalyvio registracija patvirtinama tik gavus 

patvirtinimo atsakymą iš organizatoriaus. Negavus patvirtinimo skambinti 

Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui tel. (8-347) 5 71 86 



8.7. Konkurso I etapo konferencijos „Drauge nugalėsime bakterijų atsparumą 

antibiotikams!“ geriausias pranešimas renkamas dalyvių slaptu balsavimu (raštu), 

atsižvelgiant į vertinimo kriterijus: temos atitikimas ir atskleidimas; meninis ir 

techninis sprendimas; idėjos originalumas; pristatymo kūrybiškumas; 

taisyklingos kalbos vartojimas; estetinis apipavidalinimas, pateiktos 

informacijos tikslumas, įtaigumas.  

8.8. Trys, daugiausiai žiūrovų simpatijų sulaukusių, pranešimų autoriai arba autorių 

grupės bus apdovanojami Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuro. I-III vietos nugalėtojai – padėkos raštais ir organizatorių įsteigtomis 

atminimo dovanėlėmis, visiems kitiems konferencijos dalyviams bus įteikti 

padėkos raštai. 

8.9. Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras iki 2019 m. lapkričio 

19 d. konkurso organizatorių Kauno apskrityje - Kauno apskrities antimikrobinio 

atsparumo valdymo grupę informuoja el. paštu orina.ivanauskiene@nvsc.lt apie 

savivaldybėje įvykusį renginį (nurodo įvykusio renginio datą, dalyvių ir pranešimų 

skaičių) bei daugiausia žiūrovų simpatijų sulaukusio pranešimo autorių arba 

autorių grupę (I vietos nugalėtojas (-ai)), temos pavadinimą, mokyklos pavadinimą 

ir el. pašto adresą).  

9. Baigiamosios konferencijos „Drauge nugalėsime bakterijų atsparumą antibiotikams!“ 

organizavimo eiga apskrityje: 

9.1.  Nuo 2019 m. lapkričio 20 d. konkurso II etapo konferencijos „Drauge 

nugalėsime bakterijų atsparumą antibiotikams!“, vyksiančios Lietuvos sveikatos 

mokslų universitete Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakultete, Tilžės 

g. 18, Kaune, organizatorius Kauno apskrityje parengia baigiamosios konferencijos 

programą, kurios trukmė iki 4 val. Programoje numatomi 8 Kauno apskrities 

savivaldybių atstovų (I etapo nugalėtojų) pranešimai, apdovanojimai, 

susipažinimas su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos 

fakultetu.  

9.2. Konkurso organizatorius Kauno apskrityje - Kauno apskrities antimikrobinio 

atsparumo valdymo grupė nuo 2019 m. lapkričio 20 d. viešina informaciją, 

kviečia 8 Kauno apskrities savivaldybių atstovų (I etapo nugalėtojus) dalyvauti 

baigiamojoje konferencijoje „Drauge nugalėsime bakterijų atsparumą 

antibiotikams!“. Šią informaciją skelbia ir konkurso savivaldybėse organizatoriai ir 

vykdytojai.  

9.3. Baigiamąją konferenciją „Drauge nugalėsime bakterijų atsparumą antibiotikams!“ 

ir apdovanojimų ceremoniją (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos 

mailto:orina.ivanauskiene@nvsc.lt


akademijos Visuomenės sveikatos fakulteto 8 padėkos raštai ir atminimo 

dovanėlėmis) Kauno apskrityje Kauno apskrities antimikrobinio atsparumo 

valdymo grupei suorganizuoti, pasirenkant datą, nuo 2019 m. lapkričio 20 d. iki 

29 d.  

9.4. Konferencijos organizatorius Kauno apskrityje el. paštu, 5 darbo dienos iki 

konkurso II etapo baigiamosios konferencijos „Drauge nugalėsime bakterijų 

atsparumą antibiotikams!“, informuoja 8 Kauno apskrities savivaldybių I etapo 

nugalėtojus (I vietų, autoriai arba autorių grupės, po vieną iš kiekvienos 

savivaldybės), išsiunčiant kvietimą dalyvauti baigiamojoje konferencijoje „Drauge 

nugalėsime mikrobų atsparumą antibiotikams!“.  

9.5. Baigiamojoje konferencijoje, be  8 Kauno apskrities savivaldybių I etapo 

nugalėtojų, kviečiama dalyvauti iki 15 dalyvių iš kiekvienos savivaldybės.  

 

IV. REIKALAVIMAI PRANEŠIMAMS 

10. Konferencijose „Drauge nugalėsime bakterijų atsparumą antibiotikams!“ pristatomų 

žodinių pranešimų trukmė 10 min. 

11. Pranešimai pristatomi naudojantis MS Power Point programa. 

12. Pranešimai rengiami ir pristatomi lietuvių kalba. 

13. Pranešimo turinys atitinka konferencijos temą ir siejasi su nuostatuose numatomais 

konferencijos tikslu ir uždaviniais. 

14. Papildomos pranešimo pristatymo metu reikalingos priemonės ar pateikimo formos 

neribojamos. 

15. Organizatoriai suteiks galimybę naudotis skaitmeniniu projektoriumi ir kompiuteriu. 

16. Pageidautina pristatomą pranešimą turėti atskiroje kompiuterinėje laikmenoje. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17. Konkurso „Drauge nugalėsime bakterijų atsparumą antibiotikams!“ nuostatai 

skelbiami kiekvienos savivaldybės teritorijos ugdymo įstaigose, savivaldybių visuomenės sveikatos 

biurų svetainėse. 

18. Informacija apie konkursą (I ir II etapas) bus viešinama organizatorių ir vykdytojų 

interneto puslapiuose, spaudoje. 

___________________________________ 

  



Kauno apskrities 10-11 ar 2-3 klasių 
moksleivių konkurso „Drauge 
nugalėsime bakterijų atsparumą 
antibiotikams!“, skirto Europos 
supratimo apie antibiotikus dienai 
paminėti, nuostatų  
1 priedas 

 
 
KAUNO APSKRITIES 10-11 AR 2-3 GIMNAZINIŲ KLASIŲ MOKSLEIVIŲ KONKURSO 

„DRAUGE NUGALĖSIME BAKTERIJŲ ATSPARUMĄ ANTIBIOTIKAMS !” SKIRTO 
EUROPOS SUPRATIMO APIE ANTIBIOTIKUS DIENAI PAMINĖTI, 

DALYVIO REGISTRACIJOS PARAIŠKA 

 

 

Dalyvio (-ių) vardas (-ai), pavardė(-ės)   

Ugdymo įstaigos pavadinimas, klasė  

Dalyvio (-ių)   (-ės), kontaktai –  
telefono numeris, elektroninio pašto  

adresas 

 

Pranešimo/pristatymo tema  

Pranešimo/pristatymo trukmė  

Reikalingos priemonės  

Konsultavusio pedagogo vardas, 
pavardė, telefono numeris, 
elektroninio pašto  adresas 

 

 

Paraišką siųsti el. paštu kedainiai.biuras@yahoo.com iki 2019 m. spalio 15 d. 
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