
 

 

               PATVIRTINTA 

               Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro  

               direktoriaus 2022 m. rugsėjo 29 d.  

               įsakymu Nr. V1-111 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINIO PROJEKTO „PAPASAKOK MAN SAVO 

ISTORIJĄ“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Klaipėdos miesto socialinio projekto „Papasakok man savo istoriją“ (toliau – Projektas) 

nuostatai reglamentuoja Projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, Projekto eigą, apdovanojimus ir 

baigiamąsias nuostatas.  

1.2. Projektas vykdomas 2022 m. spalio – gruodžio mėnesiais. 

1.3. Projektą organizuoja Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras (interneto svetainė 

www.kvlc.lt). Projekto koordinatorė – Vaida Valinskienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo 

„Žuvėdra“ skyriaus vedėja, organizatorius – Paulius Oficerovas, neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojas (el. paštas klubaszuvedra@kvlc.lt, tel. Nr. (8 46) 49 87 39). 

 

II. TIKSLAS 

 

2.1. Lavinti Klaipėdos miesto mokinių empatijos įgūdį, kaip labai svarbų tarpasmeninių 

santykių aspektą, skatinti  kūrybišką ir atsakingą požiūrį į antrinių žaliavų vartojimą. 

 

III. UŽDAVINIAI 

 

3.1. Ugdyti vaikų aplinkosauginį sąmoningumą. 

3.2. Tobulinti vaikų bendradarbiavimo, pažinimo, asmenines kompetencijas. 

3.3. Skatinti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų, jų bendruomenių narių 

bendradarbiavimą. 

 

IV. DALYVIAI 

 

4.1. Projekte kviečiami dalyvauti Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų I-VIII klasių 

mokiniai. Norintys dalyvauti registruojasi el. paštu klubaszuvedra@kvlc.lt iki 2022 m. spalio 12 d.  

 

V. PROJEKTO EIGA 

 

5.1. Projekto etapai: 

 

Data, laikas Veikla Vieta 

2022-10-13 – 2022-10-21 Informacinės medžiagos 

pateikimas 

užsiregistravusių mokyklų 

komandoms, įvadinių 

projekto užduočių 

atlikimas 

Klaipėdos miesto bendrojo 

ugdymo mokyklos-projekto 

dalyvės 

2022-10-24 – 2022-11-24 

 

Projekto dalyviai gamina 

personažus iš antrinių 

žaliavų. Su pagamintomis 

lėlėmis kuria istorijas iki 

1min. trukmės. Filmukų 

Klaipėdos miesto bendrojo 

ugdymo mokyklos-projekto 

dalyvės 
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tema – draugystė 

(žmogaus ir gamtos, 

žmogaus ir gyvūno, klasės 

draugų ir pan.).  

2022-12-08  Baigiamasis projekto 

renginys - projekto 

filmukų pristatymas, 

dalyvių apdovanojimai. 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio 

centro klubas „Žuvėdra“,  

Herkaus Manto g. 77 

 

5.2. Filmukus projekto dalyviai siunčia el. paštu klubaszuvedra@kvlc.lt, iki 2022 m. lapkričio 

30 d., laiške nurodydami savo kontaktinius duomenis, atstovaujamą mokyklą, klasę. Jeigu siunčiamas 

failas viršija 25 mb, siųsti naudojant Wetransfer. 

 

VI. APDOVANOJIMAI 

 

6.1. Visos užsiregistravusių mokyklų komandos bus apdovanojamos padėkos raštais ir 

dovanomis. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

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

elgesį bei atsako už dalyvių sveikatos sutrikimus įvykusius renginio metu. 

7.2.Dalyvavimas renginyje 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. 

 7.3. Dalyvavimas Projekte reiškia dalyvių sutikimą, kad Projektui pateikti darbai gali būti 

neatlygintinai ir be apribojimų naudojami renginio sklaidos tikslais (nepažeidžiant asmens teisių, 

garbės ir orumo apsaugos). Darbai gali būti viešinami be papildomo autoriaus sutikimo.  

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

 _______________________ 
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