
PATVIRTINTA 

Klaipėdos Litorinos mokyklos direktoriaus 

2022 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V1-19 

 

 

MESTO KONKURSO „SU PASPIRTUKU – KAIP ANT SPARNŲ!“,  

SKIRTO KLAIPĖDOS MIESTO 770 JUBILIEJUI,  

 

NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos Litorinos mokyklos konkurso „Su paspirtuku – kaip ant sparnų!“ (toliau – 

Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso organizavimą ir dalyvių vertinimo 

tvarką. 

2. Konkursą organizuoja Klaipėdos Litorinos mokykla. Konkurso partneris – Klaipėdos 

karalienės Luizės jaunimo centras. Konkurso rėmėjai – Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos 

biuras, Klaipėdos LIONS klubas, UAB Gricius Logistics ir Maltos ordino pagalbos tarnybos 

Klaipėdos grupė.   

3. Konkurso tikslas – organizuoti darnaus judumo mėnesį, skatinantį atkreipti dėmesį į judėjimą 

gryname ore sveikatai ir gamtai draugiškomis priemonėmis ir paminėti Klaipėdos 770 metų jubiliejų.  

4. Konkurso uždaviniai: 

4.1. Skatinti vaikus judėjimui ir susisiekimui rinktis sveikatą stiprinančias ir gamtą saugančias 

priemones: paspirtukus, riedučius, riedlentes.   

4.2. Skaičiuojant nuriedėtą atstumą, formuoti judėjimo, buvimo gryname ore įpročius. 

4.3. Fiksuojant aplankytas uostamiesčio vietas, lavinti vaizduotę ir kūrybiškumą. 

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

5. Konkursas skelbiamas Litorinos mokyklos 2022 m. veiklos plane, mokyklos internetinėje 

svetainėje https://www.litorina.klaipeda.lm.lt/ ir Klaipėdos karalienės Luizės centro internetinėje 

svetainėje https://www.kkljc.lt/struktura-ir-/kontaktai/kontaktai/.  

6. Konkurse kviečiami dalyvauti Klaipėdos miesto progimnazijų, pradinių ir pagrindinių 

mokyklų 1–8 klasių mokiniai ir jų ugdytojai.  

7. Konkursas vykdomas trimis etapais: 

7.1. konkurso užduočių atlikimas ir pristatymas; 

7.2. pateiktų darbų ir pasiektų rezultatų vertinimas; 

7.3. konkurso finalininkų paradas. 

8. Konkursui pateikiami darbai, atitinkantys šias kategorijas: 

https://www.litorina.klaipeda.lm.lt/


8.1. išmaniaisiais įrenginiais užfiksuoto nuriedėto 770 metrų atstumo ir laiko duomenys; 

8.2. gražiausias kadras riedant paspirtuku Klaipėdos mieste; 

8.3. vaizdingiausias kelias; 

8.4. išradingiausias riedėjimas;  

8.5. originaliausias dalyvis.    

9. Konkurso vykdymo laikas: 

9.1. nuo balandžios 25 d. – registracija į konkursą elektroniniu adresu 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGl5ZxwSNonra_jaFjSiARMSN1P842wgDUw

6i6gsDqvBTPMA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 ; 

9.2. balandžio 25–gegužės 15 d. – užduočių atlikimas ir darbų pateikimas;  

9.3. darbai pateikiami el. paštu pavaduotoja@litorina.klaipeda.lm.lt iki š. m. gegužės 15 d.; 

9.4. gegužės 15–20 d. konkurso darbų vertinimas, finalininkų rinkimas;  

9.5. gegužės 25 d. Klaipėdos Litorinos mokyklos kieme vyks jubiliejinės 770 metrų trasos 

važiavimas, estafetės, finalininkų paradas, nugalėtojų paskelbimas ir apdovanojimas. 

. 

 

III. VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 

11. Konkurso darbų vertintojai: 

11.1. Renata Aglinskienė, Klaipėdos Litorinos mokyklos direktorė;  

11.2. Ramūnas Kaubrys, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro direktorius; 

11.3. Edita Klevaitytė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos 

specialistė; 

11.4. Tadas Kazlauskas, Klaipėdos Litorinos mokyklos fizinio ugdymo mokytojas;  

11.5. Tomas Stasiūnas, Klaipėdos Litorinos mokyklos sportinio ugdymo programos mokytojas. 

12. Konkurso dalyviams teikiamos Klaipėdos karalienės Luizės centro padėkos. 

13. Konkurso nugalėtojai apdovanojami Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro 

padėkomis ir Klaipėdos Litorinos mokyklos įsteigtais prizais; nugalėtojus ruošę ugdytojai – 

Klaipėdos Litorinos mokyklos padėkomis.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Darbai, pateikti po š. m. gegužės 15 d., nebus vertinami.  

15. Konkurso organizatoriai įsipareigoja konkurso metu gautus jo dalyvių ir kitų susijusių 

asmenų asmens duomenis tvarkyti  tik su konkursu susijusiais tikslais. 

16. Registruojantis į konkursą rekomenduojama naudotis interneto naršyklėmis: Internet 

Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.  

17. Dėl papildomos informacijos kreiptis į Renatą Aglinskienę (tel. 846 368370, el. p. 

direktore@litorina.klaipeda.lm.lt) ir Kristiną Razokienę (el. p. pavaduotoja@litorina.klaipeda.lm.lt). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGl5ZxwSNonra_jaFjSiARMSN1P842wgDUw6i6gsDqvBTPMA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGl5ZxwSNonra_jaFjSiARMSN1P842wgDUw6i6gsDqvBTPMA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:pavaduotoja@litorina.klaipeda.lm.lt
mailto:direktore@litorina.klaipeda.lm.lt

