
 

 

               PATVIRTINTA 

                   Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

                   direktoriaus 2020 m. spalio 20 d.  

                   įsakymu Nr. V1-111 

 

KLAIPĖDOS MIESTO EKOLOGINĖS AKCIJOS „ĮŽIEBKIME SAULUTĖS KIEMELĮ“ 

NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Klaipėdos miesto ekologinės akcijos „Įžiebkime Saulutės kiemelį“ (toliau – Akcija) 

nuostatai reglamentuoja Akcijos tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir dalyvavimo tvarką, 

apdovanojimus ir baigiamąsias nuostatas. 

1.2. Akcija vyks 2021 m. lapkričio 24 d. 18.00 val. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klube 

„Saulutė“, Šermukšnių g. 11, Klaipėda. 

1.3. Akciją organizuoja Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras (Molo g. 60-1, LT-92278, 

Klaipėda, tel. Nr. (8 46) 214974, el. paštas info@kvlc.lt, www.kvlc.lt). Akcijos koordinatorė – 

Emilija Raukienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Saulutė“ skyriaus vedėja, organizatorė 

– Rasa Varanauskienė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja (el. paštas 

klubasaulute@kvlc.lt, tel. Nr. (8 46) 383534). 

 

II. TIKSLAS 

 

2.1. Ugdyti sąmoningumą apie aplinkos taršą, elektros sąnaudų taupymą, skatinti meninę 

saviraišką ir kūrybiškumą. Siekti rekordo iš antrinių žaliavų pagamintų žibintų. 

 

III. UŽDAVINIAI 

 

3.1. Ugdyti mokinių kūrybiškumą ir tvarios aplinkos puoselėjimą.  

3.2. Akcijos pagalba sutelkti švietimo įstaigų bendruomenes vieningo tikslo linkme. 

3.3. Skatinti meninę saviraišką panaudojant antrines žaliavas žibinto gamybai. 

 

IV. DALYVIAI 

 

4.1. Akcijoje dalyvauja Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro bendruomenė, Klaipėdos miesto 

bendrojo lavinimo mokyklų, ikimokyklinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniai.  

 

V. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

5.1. Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo mokyklų, ikimokyklinio ugdymo ir neformaliojo 

vaikų švietimo įstaigų mokiniai žibintus pasigamina savo įstaigoje arba namuose. 

5.2. Žibintai turi būti pagaminti iš nedegių medžiagų (pvz. stiklainių, skardos ir kt.). 

5.3. Žibintų dydis gali būti įvairus. 

5.4. Žibinto konstrukcija gali būti pastatoma arba pakabinama. Tvirtinimo pagrindas turi būti 

patvarus, kad būtų saugiai eksponuojamas. Korpusas atsparus lauko sąlygoms. 

5.5. Dalyvių vadovas arba atsakingas asmuo užpildytą, pasirašytą ir skenuotą dalyvio paraišką 

(1 priedas) siunčia el. paštu klubasaulute@kvlc.lt iki 2021 m. lapkričio 17 dienos. 

5.6. Dalyviai, negalintys dalyvauti renginyje, savo žibintus gali nešti nuo 2021 m. lapkričio 

22 d. darbo dienomis 13.30-17.30 val. iki renginio dienos adresu Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

klubas „Saulutė“ Šermukšnių g.11, Klaipėda.  

5.7. Žibintus dalyviai gali atsiimti po renginio arba 2021 m. lapkričio 25-30 d. darbo dienomis 

13.30-17.30 val.  

http://@kvlc.lt
http://www.kvlc.lt/
mailto:klubasaulute@kvlc.lt
mailto:klubasaulute@kvlc.lt
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VI. APDOVANOJIMAI 

 

 6.1. Visi Akcijos dalyviai apdovanojami Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro padėkos raštais. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7.1. Akcijos dalyviai privalo laikytis visų rekomenduojamų saugumo reikalavimų: 

7.1.1. vyresni nei 6 metų asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones); 

7.1.2. laikytis saugaus 2 metrų atstumo, kai nedėvimos nosį ir burną dengiančios apsaugos 

priemonės; 

7.1.3. laikytis higienos reikalavimų (rankų dezinfekcija, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir 

kt.). 

7.2. Akcijoje negali dalyvauti asmenys, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau), 

ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz.,  kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

7.3. Akcijoje negali dalyvauti asmenys, kuriems privaloma saviizoliacija, saviizoliacijos 

laikotarpiu. 

7.4. Nepilnamečių dalyvių vadovas arba atsakingas asmuo užtikrina dalyvių drausmę, saugų 

elgesį bei atsako už dalyvių sveikatos sutrikimus įvykusius Akcijos metu. 

7.5. Dalyvavimas Akcijoje reiškia dalyvių sutikimą, kad renginys būtų filmuojamas 

(fotografuojamas), filmuota (fotografuota) medžiaga, vaizdo ir garso įrašai ir kt. būtų naudojami 

(nepažeidžiant asmens teisių, garbės ir orumo apsaugos) reklamos, žiniasklaidos srityse (dienraščiai, 

televizija, organizatorių interneto svetainė, socialiniai tinklai) įstatymų nustatyta tvarka. 

7.6. Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio formą, datą, laiką ir vietą. 

 

 

___________________________ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klaipėdos miesto ekologinės akcijos 

„Įžiebkime Saulutės kiemelį“ nuostatų 

1 priedas 

 



3 
 

 

DALYVIO PARAIŠKA 

___________ 

(data) 

Atstovaujama organizacija  

 

Klasės ar grupės pavadinimas  

Mokytojo vardas, pavardė, 

telefonas, el. paštas  

 

Vaikų skaičius ir amžius   

Trumpa informacija apie 

kolektyvą  

 

 

Su Akcijos nuostatais susipažinome ir jų laikysimės. 

Akcijos metu įsipareigojame laikytis visų rekomenduojamų saugumo reikalavimų (dėvėti nosį 

ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones); laikytis 

saugaus 2 metrų atstumo, kai nedėvimos nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės;  laikytis 

higienos reikalavimų (rankų dezinfekcija, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.). 

Esame informuoti ir sutinkame, kad Akcijoje negali dalyvauti asmenys, kuriems pasireiškia 

karščiavimas (37,3°C ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų 

užkrečiamųjų ligų požymių (pvz.,  kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Esame informuoti ir 

sutinkame, kad Akcijoje negali dalyvauti asmenys, kuriems privaloma saviizoliacija, saviizoliacijos 

laikotarpiu. 

Sutinkame, kad Akcija būtų filmuojama (fotografuojama), filmuota (fotografuota) medžiaga, 

vaizdo ir garso įrašai ir kt. būtų naudojami (nepažeidžiant asmens teisių, garbės ir orumo apsaugos) 

reklamos, žiniasklaidos srityse (dienraščiai, televizija, organizatorių interneto svetainė, socialiniai 

tinklai) įstatymų nustatyta tvarka. 

Atsakau už grupės narių užtikrina dalyvių drausmę, saugų elgesį Akcijos metu. 

 

                                              _______________            ______________________________ 

   (parašas)      (mokytojo vardas, pavardė)                                             
 
 

 

 

 


