
 

 

PATVIRTINTA 

    Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

    direktorės 2022 m. spalio 7 d. 

     įsakymu Nr. V1-121 

 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO BENDRUOMENĖS ŽYGIO 

„RUDENĖJANČIU PAJŪRIU 2022“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro (toliau – Centras) bendruomenės žygio 

„Rudenėjančiu pajūriu 2022“ (toliau – Žygis) nuostatai reglamentuoja Žygio tikslą, uždavinius, 

dalyvius, organizavimo ir dalyvavimo tvarką, žygiavimo taisykles, baigiamąsias nuostatas. 

1.2. Renginys vyks 2022 m. lapkričio 3 d. 13.00 val. Melnragėje. Starto ir finišo vieta – 

Melnragės molas, Klaipėda. 

1.3. Renginį organizuoja Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras (interneto svetainė  

www.kvlc.lt). Renginio koordinatorė – Modesta Vainorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (tel. 

(846) 44 29 21, el. p. pavaduotojas@kvlc.lt, organizatorės – Jolanta Baipšienė, klubo „Švyturys“ 

skyriaus vedėja (tel. (846) 34 22 86, el. p. klubasvyturys@kvlc.lt), Birutė Petraitienė, neformaliojo 

vaikų švietimo (turizmas) mokytoja metodininkė 

 

II. TIKSLAS 

 

2.1. Stiprinti Centro bendruomenės sutelktumą ir puoselėti Centro tradicijas. 

 

III. UŽDAVINIAI 

 

3.1. Kurti darnią Centro bendruomenę. 

3.2. Didinti vaikų, jaunimo, šeimų fizinį aktyvumą ir skatinti sveiką gyvenseną.  

3.2. Aktyvinti Centro bendruomenės narių domėjimąsi gamta ir ugdyti elgesio gamtoje 

kultūrą.  

 

IV. DALYVIAI 

 

4.1. Renginyje dalyvauja Centro mokiniai, tėvai, darbuotojai ir jų šeimos nariai. 

  

V. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

5.1. Mokiniai, tėvai ir kiti bendruomenės nariai, norintys dalyvauti žygyje, registruojasi pas 

būrelio mokytoją arba klubo skyriaus vedėją iki spalio 28 d. 17.00 val. 

5.2. Mokytojas arba skyriaus vedėjas būrelio/ klubo bendruomenės narius užregistruoja iki 

spalio 31 d. 12.00 val. Registracijos forma - https://forms.office.com/r/hxCX4YKReh.  

5.3. Žygis vykdomas dviem maršrutais (1 priedas): 

5.3.1. Mėlyna trasa (pradedančiųjų) 2,4 km. – skirta mažiesiems ir šeimoms su 

vežimėliais. Trasa driekiasi pėsčiųjų takais. 

5.3.2. Raudona trasa (pažengusiųjų) 4,0 km. – dalis trasos driekiasi pajūriu (netinka eiti 

šeimoms su vežimėliais).  

5.4. Įveikdami pasirinktą atstumą, Žygio dalyviai ir jų grupės tarpusavyje nesivaržo. 
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VI SKYRIUS 

 ŽYGIAVIMO TAISYKLĖS 

 

6.1. Žygio dalyviai turi patys pasirūpinti ir su savimi Žygio metu turėti tinkamą aprangą, 

patogią avalynę, vandens ar šilto gėrimo. 

6.2. Žygio dalyvis privalo: 

6.2.1. laikytis Žygio nuostatų;  

6.2.2. saugoti savo asmeninius daiktus viso Žygio metu; 

6.2.3. susižeidus ar sutrikus sveikatai kreiptis į Bendrąjį pagalbos centrą telefonu 112 ir 

apie tai informuoti organizatorius. 

6.3. Žygio metu dalyviams draudžiama: 

6.3.1. eiti kitaip, nei patvirtinta Žygio maršruto trasa; 

6.3.2. žeminti ir tyčiotis iš kitų Žygio dalyvių; 

6.3.3. pažeidinėti viešąją tvarką, kelių eismo taisykles; 

6.3.4. šiukšlinti; 

6.3.5. vartoti alkoholinius gėrimus ir psichotropines medžiagas; 

6.3.6. rūkyti visame Žygio maršrute; 

6.3.7. kurti laužus; 

6.3.8. niokoti augmeniją ir gyvūniją. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7.1. Žygio dalyviai privalo susipažinti su šiais Nuostatais ir jais vadovautis viso Žygio metu. 

7.2. Žygio dalyviai supranta, kad Žygio vietoje gali būti vabzdžių kenkėjų (uodų, erkių ir 

kt.), galinčių platinti pavojingas ligas. 

7.3. Mokytojas arba vaiko tėvas (teisėtas vaiko atstovas), lydintis vaikus į Žygį, užtikrina 

dalyvių drausmę, saugų elgesį bei atsako už dalyvių sveikatos sutrikimus įvykusius Žygio metu. 

7.4. Dalyvavimas Žygyje 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. 

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

___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

bendruomenės žygio „Rudenėjančiu 

pajūriu 2022“ nuostatų 

1 priedas 

 

 

 


