
 

 

Klaipėdos miesto SAVIVALDYBĖ 

 

 

Savivaldybė/ 

Organizacijos 

pavadinimas 

Data/Laikas Renginio 

pavadinimas 

Trumpas renginio 

aprašymas 

Vieta (adresas) Atsakingi asmenys (vardas pavardė, 

pareigos, telefonas, el. paštas) 

BĮ Klaipėdos 

„Gintaro“ sporto 

centras 

2021-09-18 

17.00-20.00 

Šeimų plaukimo 

estafečių varţybos 

„Sportuokime kartu“ 

Planuojamos šeimų plaukimo 

estafečių varţybos, kurios bus 

vykdomos pagal varţybų 

nuostatus. Po varţybų 

dalyviams bus sudarytos 

sąlygos laisvai paplaukioti 

baseine 

S. Daukanto g. 31 

BĮ Klaipėdos 

„Gintaro“ sporto 

centro baseinas 

Aldona Vaitkienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, atliekanti 

direktoriaus funkcijas 

Violeta Paulauskienė, metodininkė 

Tel. (8 46) 410968 

El. p. klaipeda@gintarosc.lt 

BĮ Klaipėdos 

miesto 

visuomenės 

sveikatos biuras 

2021-09-17 – 

2021-09-22 

8.05 – 8.15 

Ryto mankšta 

darbuotojams 

Įstaigos darbuotojai bus 

kviečiami mankštintis rytais. 

Mankštas ves visuomenės 

sveikatos stiprinimo 

specialistė Alina Bocman. 

Taikos pr. 76, 

Klaipėda 

Alina Bocman, visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistė, tel. 864093343, el.p. 

alina@sveikatosbiuras.lt 
2021-09-17 

13.00-13.45 val.  

Interaktyvūs 

ţaidimai 

darbuotojams 

Įstaigos darbuotojai bus 

kviečiami išbandyti įvairius 

interaktyvius ţaidimus, 

kuriuos ves visuomenės 

sveikatos stiprinimo 

specialistė Alina Bocman. 

Taikos pr. 76, 

Klaipėda 

VšĮ Klaipėdos 

universitetinė 

ligoninė 

2021-09-16 – 

2021-09-22 

Kvietimas į ligoninę 

atvykti be 

automobilio 

Bus paviešintas kvietimas 

darbuotojams ir lankytojams 

paminėti Europos judumo 

savaitę ir į ligoninę rugsėjo 

16-22 dienomis atvykti 

pėsčiomis, atvaţiuoti dviračiu 

arba visuomeniniu transportu. 

Liepojos g. 41, 

Klaipėda 

Jurgita Vaitiekienė, vyriausioji slaugos 

administratorė, tel. 846396622, el. p. 

j.vaitiekiene@kul.lt 

 

Klaipėdos 

miesto 

savivaldybės 

Imanuelio Kanto 

viešoji 

biblioteka 

2021.09.21 ir 

2021.09.22  

11.00 val. 

Trukmė – 1,5 val. 

Kultūros paveldo 

maršrutas-ekskursija 

„Imanuelio Kanto 

protėvių istorija“ 

Tikslas  – atskleisti ţymaus 

filosofo  I. Kanto (1724–1804) 

šeimos ryšius su Klaipėda, 

kurioje gyveno net trys Kantų 

giminės kartos ir vertėsi tų 

laikų populiariu balniaus 

amatu. Paţintis su Kantų 

Maršruto pradţia – 

Turgaus g. 8. Būtina 

išankstinė registracija 

į renginį tel. (8 46) 

448336 

Loreta Liutkutė, Suaugusiųjų aptarnavimo 

ir informacijos sk. vedėja, tel. 448336, 

bibliogr@biblioteka.lt 



šeimos nariais padeda atsekti 

didţiojo filosofo genetines 

šaknis, dėl kurių nesibaigia 

diskusijos, atveria senosios 

Klaipėdos miestiečių 

gyvenimo būdą, tradicijas, 

pomėgius. 

Mūsų laukia kultūrinės 

atminties kelionė istoriniu 

laiku. Tai kultūros ekologijos 

dėsnis, leidţiantis atkurti 

regimybę, tarp kokių vertybių 

gyventa ir  įvertinti, kuo ta 

praeitis  virtusi dabartyje.  

Ekskursija organizuojama 

įgyvendinant  Lietuvos 

kultūros paveldo departamento 

iš dalies finansuotą projektą 

„Netikėta Klaipėda: Imanuelio 

Kanto pėdsakas“. 

Klaipėdos 

miesto 

savivaldybės 

koncertinė 

įstaiga 

Klaipėdos 

koncertų salė 

2021-09-22 

 

Kvietimas į darbą 

atvykti be 

automobilio 

Įstaigos darbuotojai atsisakys 

savo automobilių ir į darbą bei 

iš jo vyks pėsčiomis arba 

visuomeniniu transportu. 

 

Šaulių g. 36, 

Klaipėda 

Eglė Macijauskienė, vykdančioji 

administratorė, tel. 846410559, el. paštas 

nata@koncertusale.lt 

BĮ Klaipėdos 

paplūdimiai 

2021-09-17 

14.00 val. 

Ţygis pajūriu Ţygis pėsčiomis nuo I 

Melnragės iki II Melnragės 

jūros pakrante. Prie II 

Melnragės gelbėjimo stoties 

rengiamas suneštinis 

sveikuoliškas piknikas. 

 

Pajūrio zona nuo I 

Melnragės iki II 

Melnragės 

Vaida Urnikienė, vyr. specialistė 

personalo ir dokumentų valdymui, tel. 8 

46 40 27 28, el. p. vaida.urnikiene@klpp.lt 

 
2021-09-18 – 

2021-09-19 

Ţingsniavimo 

savaitgalis 

Per dvi savaitgalio dienas 

darbuotojai stengsis kuo 

daugiau vaikščioti ir savo 

ţingsnius matuos išmaniaisiais 

laikrodţiais ar 

ţingsniamačiais, 2021.09.20 

- 



suvesime rezultatus ir 

apdovanosime daugiausiai 

ţingsnių nuėjusį darbuotoją. 

VšĮ Klaipėdos 

vaikų ligoninė 

2021-09-17 

8.30-15.00 val. 

Individualios 

mankštos 

pacientams 

Skirta ligoninės pacientams. 

Ergoterapeutai, 

kineziterapeutai pacientus 

mokys atlikti kvėpavimo  ir 

tempimo pratimus. 

 

VšĮ Klaipėdos vaikų 

ligoninė, 

K.Donelaičio 7, 

Klaipėda. 

Individualiose 

palatose 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus 

vyresnioji slaugytoja Rasa Raštikevičienė , 

tel. 8 46 484 121 

El.paštas  info@kvl.lt 

2021-09-17 

16.00-18.00 val. 

Uţsiėmimas 

darbuotojams tema: 

Psichinė ir fizinė 

sveikata 

Skirta VšĮ Klaipėdos vaikų 

ligoninės darbuotojams. 

Pilateso, jogos,  kvėpavimo, 

atsipalaidavimo pratimų 

kompleksas. Darbuotojus 

mokys Fizinės medicinos ir 

reabilitacijos skyriaus 

darbuotojai 

Klaipėdos skulptūrų 

parkas 

Tarp K. Donelaičio, 

Liepų, Trilapio ir S. 

Daukanto gatvių. 

Klaipėda 

2021-09-17 

 

Diena be 

automobilio 

Skirta VšĮ Klaipėdos vaikų 

ligoninės darbuotojams. 

Į darbą skatinsime atvykti 

pėsčiomis, su dviračiu, su 

paspirtuku. 

VšĮ Klaipėdos vaikų 

ligoninė 

K.Donelaičio 7, 

Klaipėda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaipėdos jūrų 

kadetų mokykla 

2021-09-20 – 

2021-09-22 

Mokyklinis krosas 

„Bėga jūrų kadetai“ 

Klaipėdos jūrų kadetai 

rungtyniaus individualioje  

kroso 2–4 km bėgimo 

estafetėje savo amţiaus 

grupėse.  Renginys skirtas 

skatinti aktyvų gyvenimo 

būdą,  ugdyti jūrų kadetų 

ištvermę 

Naikupės g. 25, 

Klaipėda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inga Tamašauskaitė 

Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja 

ingute.tamasauskaite@gmail.com 

+370 673 59 255 

2021-09-17 Akcija „Diena su 

dviračiu“ 

Siekiant ugdyti tvaraus 

judėjimo įgūdţius kviesime 

jūrų kadetus į pamokas 

vaţiuoti dviračiais, taip 

prisidedant  prie oro 

uţterštumo maţinimo bei 

tvaraus judėjimo įgūdţių 

ugdymo. 

Naikupės g. 25, 

Klaipėda 

2021-09-16 – 

2021-09-22 

Paskaitos tema 

„Tvariai judu“ 

Klasėse vyks uţsiėmimai,  

kurių metu kadetai susipaţins 

Naikupės g. 25, 

Klaipėda 

mailto:ingute.tamasauskaite@gmail.com


 su judaus tvarumo sąvoka, 

būdais ir galimybėmis. 

Diskutuos ir ieškos būdų, kaip 

kiekvienas gali prisidėti prie 

tvaraus judumo skatinimo 

mūsų mieste ir šalyje 

Klaipėdos 

„Gabijos “ 

progimnazija 

2021-09-16 – 

2021-09-22 

11.05 - 11.25 val. 

Judriosios 

pertraukos 

Mokiniai mokyklos kieme 

ţaidţia įvairius judriuosius 

ţaidimus. 

Paryţiaus Komunos 

g. 14 

Fizinio ugdymo mokytoja Jelena 

Bichtiakova, tel. 867821354, el. p. 

jelena.bichtiakova@gabijosprogimnazija.lt 

Klaipėdos 

„Vitės 

progimnazija“ 

 

2021-09-16 Tarp klasinės 

varţybos 5, 6, 7, 8 

klasių 

Tarp klasinės varţybos 5, 6, 7, 

8 klasių (estafetės, futbolas, 

kvadratas, krepšinis, tinklinis) 

populiarinant šias šakas ir 

skatinant judėti vaikus. 

Vitės mokykla 

(Janonio g. 32) 

Stadionas. 

Tadas Karinauskas, 

Jūratė Eţerskienė, tel. 867273128, el.p. 

vites@sveikatosbiuras.lt 

2021-09-17 Judėk šokio ritmu Šokiai ilgosios pertraukos 

metu įtraukiant visą mokyklą. 

Vitės mokykla 

(Janonio g. 32) 

Lauke. 

Dovilė Ţymančė, Agnė Narbutė, tel. 

867273128, el.p. vites@sveikatosbiuras.lt 

2021-09-17 „Ţygis prie jūros“ 

(Priešmokyklinukai) 

Ţygis prie jūros, maršrutas 

Vitės mokykla – Melnragė 

(Priešmokyklinės grupės). 

Vitės mokykla 

(Janonio g. 32) - 

Melnragė 

 

Dovilė Ţymančė, tel. 867273128, el.p. 

vites@sveikatosbiuras.lt 

2021-09-20 

2021-09-21 

Rytinė mankšta 

„Apibėk aplink 

mokyklą“ 

Rytinė mankšta apibėgant 

aplink mokyklą. (Visa 

mokyklos bendruomenė). 

Vitės mokykla 

(Janonio g. 32) 

Lauke. 

Tadas Karinauskas, 

Jūratė Eţerskienė,  Dovilė Ţymančė, tel. 

867273128, el.p. vites@sveikatosbiuras.lt 

2021-09-22 Rugsėjo 22 dieną 

„Diena be 

automobilio“ 

Judriosios savaitės kulminacija 

– Diena be automobilio. Šią 

dieną vaikus, tėvelius ir 

darbuotojus raginsime 

išsiversti be automobilio, 

ieškoti kitokių susisiekimo 

būdų – eiti pėsčiomis, vaţiuoti 

dviračiu ir kt. 

Vitės mokykla 

(Janonio g. 32) 

 

Dovilė Ţymančė, tel. 867273128, el.p. 

vites@sveikatosbiuras.lt 

Klaipėdos 

„Verdenės“ 

progimnazija 

2021-09-16–22 Fizinio ugdymo 

pamokos „Riedėk 

saugiai“ 

Fizinio ugdymo pamokos 

naudojant paspirtukus, 

dviračius, riedučius ir kitas 

riedančias priemones. 

Mankštos pratimai, saugaus 

elgesio taisyklių konkursas, 

slalomo varţybos.  Dalyvauja 

progimnazijos 5–8 klasių 

Klaipėdos 

„Verdenės“ 

progimnazija, 

Kretingos g. 22, 

Klaipėda 

L. Kaselytė, kūno kultūros mokytoja, 

L. Jonušis, kūno kultūros mokytojas, 

M. Komovas, kūno kultūros mokytojas. 

tel. (8 46) 351507, 

komovas.verdene@gmail.com 



mokiniai. 

Klaipėdos 

universiteto 

„Ţemynos" 

gimnazija 

 

2021-09-16 

13.00 val. 

KU organizuojamas 

sporto renginys 

IIc ir IId mokiniai dalyvauja 

renginyje, kuriame bus 

supaţindinti su įvairiomis 

sporto šakomis. 

KU 

Linas Būdavas fizinio ugdymo mokytojas, 

860075333, linas.b@zemynosgimnazija.lt; 

Lidija Trumpienė fizinio ugdymo 

mokytoja, 868508148, 

lidija.t@zemynosgimnazija.lt 

2021-09-16 

7-8 pamokos 

Akcija „Judėdami 

tvarkome gamtą” 

II klasės mokiniai kartu su 

klasės vadovais tvarko 

gimnazijos teritoriją. Kalbasi 

apie ekologiją. Akcijos metu 

bus atliekamos mankštos 

Gimnazijos teritorija 

2021-09-17 

8.55-9.40 val. 

9.50-10.35 val. 

7 pamoka 

Renginys „Judam 

šokio ţingsneliu” 

I f, c, d klasių mokiniai futbolo 

aikštelėje išmoks pradinių 

šokio ţingsnelių. 

Gimnazijos futbolo 

aikštelė 

Aurimas Andrijauskas, šokio mokytojas, 

867673653, 

aurimas.a@zemynosgimnazija.lt 

2021-09-22 

6 pamoka 

Solidarumo bėgimas Gimnazija prisideda prie 

solidarumo bėgimo. 

Gimnazijos teritorija Linas Būdavas fizinio ugdymo mokytojas, 

860075333, linas.b@zemynosgimnazija.lt; 

Lidija Trumpienė fizinio ugdymo 

mokytoja, 868508148, 

lidija.t@zemynosgimnazija.lt 

 

Klaipėdos 

„Ąţuolyno“ 

gimnazija 

2021-09-16 – 

2021-09-22 

Paţink Ąţuolų 

giraitę 

Moksleiviai ilgiųjų pertraukų 

metu po dvi srauto klases 

Ąţuolų giraitėje vykdys 

orientavimosi uţduotis 

Klaipėdos Ąţuolų 

giraitė 

Vida Rudokienė 

vida.rudokiene@azuolynogimnazija.lt 

Tel.nr. 8 626 46 193 
2021-09-16 – 

2021-09-22 

Linksmiausiai 

judanti klasė 

Vyks linksmiausios fizinės 

veiklos pristatymo konkursas 

tarp klasių 

Klaipėdos Ąţuolyno 

gimnazija 

Paryţiaus Komunos 

16 

2021-09-22 Judame šokio ritmu Moksleiviai mokysis fash 

mobo šokį ir ilgųjų pertraukų 

metu srautais šoks 

Klaipėdos Ąţuolyno 

gimnazija 

Paryţiaus Komunos 

16 

Oksana Simaitienė 

oksana.simaitieneazuolynogimnazija.lt 

Tel. nr. 8 650 13636 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

2021-09-16 „Judam su šypsena“ Mokyklos mokiniai su 

spalvotais balionais ir šypsena 

veiduose juda  2 km. į renginio 

vietą, kur vyks linksmosios 

estafetės, bei bėgimo 

uţduotys. 

Klaipėdos vasaros 

koncertų estradoje 

Liepojos g. 1, 

Klaipėda 
Sigita Jauneikienė, mokyklos  direktorės 

pavaduotoja, tel. 846351150, el.p. 

sigitajaun@gmal.com 

2021-09-17 „Aplenk bangą“ Mokyklos mokiniai vaţiuoja 

prie jūros, kur vyks judrieji 

Melnragės 

paplūdimys 

mailto:linas.b@zemynosgimnazija.lt
mailto:linas.b@zemynosgimnazija.lt


ţaidimai. Vėtros g. 9 

2021-09-16 ,,Estafetinis ėjimo 

maratonas“ 

 

Mokyklos mokiniai  juda į 

mokyklos stadioną, kur vyks 

estafetiniai, greičio ir vikrumo 

ţaidimai. 

Klaipėdos 

,,Medeinės„„ 

mokyklos stadione 

Panevėţio g. 2 

Valentina Samuchova, mokyklos 

direktorės pavaduotoja, tel. 867841631, 

el.p. samuchova.valentina@gmail.com 

 

2021-09-17 „Judrios vaikštynės 

prie Danės upės“ 

 

Mokiniai  eina prie Danės 

upės, kur vyks judrūs 

ţaidimai. 

Klaipėdos 

Marijos 

Montessori 

mokykla-

darţelis 

2021-09-16 - 

2021-09-22 

Judumo savaitė 

„Augu saugus ir 

sveikas“ 

Visą savaitę organizuojamos 

veiklos ikimokyklinio amţiaus 

vaikams: 

-Pokalbis su vaikais apie 

tvaraus judumo naudą gamtai 

ir ţmogui. 

– Lipdymo veikla 

„Dviratukas“. – Greitas ėjimas 

apie darţelį įveikiant uţduotis 

„Aktyviai judėdamas pasiek 

tikslą!“ 

– Judrių estafečių rytmetis 

– Meninė veikla „Autobuso 

bilietuko(-ų)(-ais) 

dekoravimas“ 

– Praktinė veikla 

„Sveikuoliško sumuštinio 

gaminimas dviratininkui“ 

– Judri diskoteka kieme 

Debreceno g. 80 

V. Naujokienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, R. Freitakienė, ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja, D. Ačienė, mokytoja, 

el. p. ugdymas@mmontessori.lt, tel. 

864060095 

 

 

Klaipėdos regos 

ugdymo centras 

 

2021-09-16 ,,Judrių ţaidimų 

diena“ 

Judrūs ţaidimai pagal mokinių 

amţių (veikla lauke) 

Dalyvauja: mokiniai, tėvai, 

mokytojai. 

 

Baltijos pr. 31, 

Klaipėda 

Regina Viršilienė, ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus vedėja, +37060188211, 

ikimokyklinis@ruc.lt 

Zita Jakienė, neformaliojo ugdymo 

mokytoja, +37067812672, 

rucjakiene@gmail.com 

2021-09-20 ,,Ėjimas – sveikata“ Ėjimo pratimai. 

Ėjimas su šiaurietiškomis 

lazdomis įstaigos teritorijoje, 

šalia esančiame ,,Pempininkų“ 

take. 

Dalyvauja: mokiniai, tėvai, 

Baltijos pr. 31, 

Klaipėda 

 

Regina Viršilienė, ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus vedėja, +37060188211, 

ikimokyklinis@ruc.lt 

Edita Juodienė, visuomenės sveikatos 

prieţiūros  specialistė, 

+37067637237, editajuod@gmail.com 

mailto:ugdymas@mmontessori.lt
mailto:ikimokyklinis@ruc.lt
mailto:ikimokyklinis@ruc.lt


mokytojai. 

 

 

2021-09-21 ,,Mankšta prie 

jūros“ 

Veikla sporto aikštyne, ėjimas 

sparčiu ţingsniu iš I 

Melnragės į II Melnragę. 

Dalyviai: socialinio ugdymo 

skyriaus silpnaregiai ir aklieji 

suaugusieji mokiniai 

I Melnragė Regina Bytautienė, socialinio ugdymo 

skyriaus vedėja, +37065699413, 

socialinis@ruc.lt 

Alina Glybina, 

socialinė darbuotoja 

+37064393759, 

glybina.alina@gmail.com 

Klaipėdos 

„Saulutės“ 

mokykla-

darţelis 

2021-09-16 

 10.00 val. 

„Rudens gėrybių 

paieška“ 

Darţelio kieme vaikai ieškos 

paruoštų ir paslėptų rudens 

gėrybių. Judėsime (bėgsime, 

šokinėsime, eisime) 

komandomis, pagal pateiktas 

išskirtines ţymas ir ieškosime 

„lobio“. 

Kauno g. 11, 

Klaipėda 

Simona Eglinaitė, neformaliojo ugdymo 

mokytoja, +37064642831, 

eglinaitsimona@gmail.com 

 

2021-09-17 

 10.00 val. 

„Basų kojų takeliu!“ Vaikščiojimas gamtoje 

basomis – stiprina vaikų 

imuninę sistemą, padeda 

atsipalaiduoti, bei masaţuoja 

pėdose esančias nervines 

organizmo zonas, todėl su  

vaikais keliausime „basų kojų 

takeliu“ ir pasirūpinsime savo 

psichine sveikata. 

Kauno g. 11, 

Klaipėda 

2021-09-20 

10.00 val. 

„Ratuotos varţybos“ Priešmokyklinio amţiaus 

vaikai, su savo transporto 

priemonėmis (pvz. 

Paspirtukais, dviratukais) 

lenktyniaus darţelio kieme, 

vaţiuos per paruoštas kliūtis, 

dţiaugsis savo ir draugų 

pasiekimais. 

Kauno g. 11, 

Klaipėda 

Klaipėdos 

Sendvario 

progimnazija 

 

2021-09-17 „Į mokyklą be 

automobilio“ 

Mokinių, tėvų ir Sendvario 

bendruomenės narių 

skatinimas vykti į mokyklą 

viešuoju transportu arba 

pėsčiomis 

Iki Tilţės 39, 

Klaipėda 
Birutė Urbonaitė, pradinių klasių 

mokytoja, 862595808, el. p.: 

birute.urbonaite@sendvarioprogimnazija.lt 

 
2021-09-20 „Ţygis paspirtukais 

Malūnų parke“ 

Sendvario progimnazijos 

mokytojai ir mokiniai 

Malūnų parkas, 

Klaipėda 

mailto:socialinis@ruc.lt
mailto:eglinaitsimona@gmail.com
mailto:birute.urbonaite@sendvarioprogimnazija.lt


organizuoja ţygį paspirtukais 

Malūnų parke 

2021-09-16 – 

2021-09-22 

„Saugau save ir 

kitus vaţiuodamas 

paspirtuku“ 

Klaipėdos miesto policijos 

bendruomenės pareigūnų 

paskaita mokiniams apie 

saugų elgesį su paspirtukais 

Klaipėdos Sendvario 

progimnazija, Tilţės 

39, Klaipėda 

Klaipėdos 

Tauralaukio 

progimnazija 

 

2021-09-17 

 10.00 val. 

„Keliaujame su 

šiaurietiškomis 

lazdomis“ 

Sportinė veikla, kurioje vaikai 

keliauja po apylinkes su 

šiaurietiškomis lazdomis. 

Tauralaukis Daiva Skurdelienė, Jolanta Bručkienė 

2021-09-16 – 

2021-09-22 

„Linksmosios 

estafetės“ 

Taisyklingo ėjimo su 

šiaurietiškomis lazdomis, 

aktyvaus judėjimo pertraukos 

Mokyklos kiemelis Jolanta Bručkienė, Jolanta Inteienė, 

Sandra Jonušienė 

Klaipėdos 

lopšelis-darţelis 

„Dobiliukas“ 

2021-09-16 

7.30-12.00 val. 

Judumo akcija 

„Į darţelį pėstute!” 

 

Aktyvi veikla 

„Rytinė mankšta – 

kas rytą nauja!” 

 

Judri akcija 

„Aplink darţelį!” 

 

 

Projektinė veikla 

priešmokyklinukams 

„Teniso 

pradţiamokslis“ 

Planuojama, jog visa darţelio 

bendruomenė atvyks į įstaigą 

pėsčiomis. 

 

Vaikai dieną pradės  nuo 

rytinės mankštos gryname ore. 

 

 

Judrioje akcijoje vaikai judės 

aplink darţelį įvairiais būdais: 

striksėdami, šokinėdami, 

tipendami., bėgdami ir pan. 

 

Projektinėje veikloje 

priešmokyklinio amţiaus 

vaikai susipaţins su tenisu, jo 

ţaidimo taisyklėmis, 

praktiškai išbandys, ţaisdami 

tenisą kartu su bendraamţiais. 

Vingio g. 9, Klaipėda 

Mantvydas Ramonas, 

neformaliojo (papildomojo) ugdymo 

mokytojas; 

Justina Valančienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui; 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

Tel. 8 (46) 32-48-96, el. paštas 

justinaplius@gmail.com 

 

2021-09-17 

7.30-12.00 val. 

Judumo akcija 

„Į darţelį pėstute!” 

 

Aktyvi veikla 

„Rytinė mankšta – 

kas rytą nauja!” 

 

Pramoga 

„Mini golfas“ 

Planuojama, jog visa darţelio 

bendruomenė atvyks į įstaigą 

pėsčiomis. 

 

Vaikai dieną pradės  nuo 

rytinės mankštos gryname ore. 

 

 

Pramogoje vaikai ţais mini 

Vingio g. 9, Klaipėda 

mailto:justinaplius@gmail.com


 

Projektinė veikla 

priešmokyklinukams 

„Teniso 

pradţiamokslis“ 

golfą įstaigos kieme įrengtame 

golfo takelyje. 

 

Projektinėje veikloje 

priešmokyklinio amţiaus 

vaikai susipaţins su tenisu, jo 

ţaidimo taisyklėmis, 

praktiškai išbandys, ţaisdami 

tenisą kartu su bendraamţiais. 

2021-09-20 

7.30-12.00 val. 

Judumo akcija 

„Į darţelį pėstute!” 

 

 

Aktyvi veikla 

„Rytinė mankšta – 

kas rytą nauja!” 

 

Terapinė veikla 

„Kneipo“ takelyje 

„Sveikatingumo 

takelį atrandame 

naujai“ 

 

Sportinės pramogos 

„Krepšinis ir 

futbolas darţelyje 

draugauti kviečia“ 

Planuojama, jog visa darţelio 

bendruomenė atvyks į įstaigą 

pėsčiomis. 

 

Vaikai dieną pradės  nuo 

rytinės mankštos gryname ore. 

 

 

„Kneipo“ takelyje vyks 

įvairios uţduotys, skirtos 

pajausti skirtingą paviršių 

įvairiai prie jo prisiliečiant, per 

pojūčius vaikai atras ir paţins 

juos supančia aplinką. 

 

Bus organizuojamos sportinės 

pramogos, išbandant krepšinio 

ir futbolo šakas. 

 

Vingio g. 9, Klaipėda 

Mantvydas Ramonas, 

neformaliojo (papildomojo) ugdymo 

mokytojas; 

Justina Valančienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui; 

Linara Sokolenko, Klaipėdos m. 

Visuomenės sveikatos prieţiūros 

specialistė; 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

Tel. 8 (46) 32-48-96, el. paštas 

justinaplius@gmail.com 

2021-09-21 

7.30-12.00 val. 

Judumo akcija 

„Į darţelį pėstute!” 

 

Aktyvi veikla 

„Rytinė mankšta – 

kas rytą nauja!” 

 

Plokščiapėdystės 

korekcinės mankštos 

„Seku seku pasaką“ 

 

 

Planuojama, jog visa darţelio 

bendruomenė atvyks į įstaigą 

pėsčiomis. 

 

Vaikai dieną pradės  nuo 

rytinės mankštos gryname ore. 

 

 

Plokščiapėdystės korekcinėse 

mankštose vaikai išbandys 

įvairius paviršius savo 

pėdomis, atliks profilaktinius 

Vingio g. 9, Klaipėda 

mailto:justinaplius@gmail.com


 

 

 

Projektinė veikla 

priešmokyklinukams 

„Futboliukas“ 

 

plokščiapėdystės korekcijai 

skirtus pratimus basomis ant 

įvairių priemonių, skirtų 

ploščiapėdystės profilaktikai. 

 

Projektinėje veikloje 

priešmokyklinio amţiaus 

vaikai susipaţins su futbolu, jo 

ţaidimo taisyklėmis, 

praktiškai išbandys, ţaisdami 

futbolą kartu su 

bendraamţiais. 

2021-09-22 

7.30-12.00 val. 

Tarptautinė diena be 

automobilio. 

Judumo akcija 

„Dobiliukiečiai“ 

juda kas kaip moka“ 

 

Planuojama, jog visa darţelio 

bendruomenė atvyks į įstaigą 

pėstute arba pasirinktomis 

transporto priemonėmis, 

išskyrus automobilius. 

Vingio g. 9, Klaipėda Mantvydas Ramonas, 

neformaliojo (papildomojo) ugdymo 

mokytojas; 

Justina Valančienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui; 

Lopšelis- 

darţelis 

„Eglutė“ 

 

2021-09-17 

10.30 -11.30 val. 

 

Paspirtukų ir 

dviračių diena 

Pasivaţinėjimas su 

paspirtukais ir dviračiais, 

sportinės lenktynės- greitas 

ėjimas, bėgimas. Pokalbiai, 

diskusijos apie nekenksmingų 

transporto priemonių 

naudojimą 

Klaipėda, 

Naujakiemio g. 8 

Rita Baltrimienė, neformaliojo ugdymo 

mokytoja, baltrimiene.r@gmail.com, 

860012759 

2021-09-20 

10.00-11.00 val. 

Ţygis link E. Balsio 

gimnazijos 

tvenkinių 

Ėjimas, ţygiavimas link 

tvenkinių, groţėjimasis gamta, 

transporto priemonių 

stebėjimas, aptarimas 

Klaipėdos m. E. 

Balsio gimnazijos 

tvenkiniai 

Statybininkų pr.2 

Reda Šylienė, priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja,  redasyliene@gmail.com, 

861194845; Ramunė Eidėnienė, 

priešmokyklinio ugdymo mokytoja, 

ramune.kzm@gmail.com , 862060840; 

Rita Baltrimienė, neformaliojo ugdymo 

mokytoja 

2021-09-22 

10.00-12.30 val. 

Turistinis ţygis į 

Ventės ragą 

Pasiţvalgymai po Ventės ragą- 

paukščių ţiedavimo stotis, 

apylinkės, švyturys, marios 

Ventės ragas Regina Bukienė, priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja,  868670056;  Ramunė 

Eidėnienė, priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja;  Rita Baltrimienė, neformaliojo 

ugdymo mokytoja 

Klaipėdos 

lopšelis-darţelis 

„Alksniukas“ 

2021-09-16 – 

2021-09-22 

„Judu saugiai ir 

sveikai“ 

Renginių savaitė: 

 Ryto mankštos lauke; 

 Bendruomenės 

Alksnynės g. 23, 

Klaipėda 

Asta Lenkauskienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 8 46 432844, 

ugdymas@alksniukas.lt 

mailto:baltrimiene.r@gmail.com
mailto:redasyliene@gmail.com
mailto:ramune.kzm@gmail.com
mailto:ugdymas@alksniukas.lt


solidarumo bėgimas 

(maţiausieji bėga 

aplink darţelį, visi kiti 

– stadione); 

 Ţygis po mikrorajoną 

(Ţardės tvenkinys, 

Simonaitytės kalnas); 

 Sportinė pramoga 

Sąjūdţio parke; 

Dienos be automobilio 

minėjimas: paskaitėlė apie 

saugų judėjimą paspirtukais, 

dviračiais; dviratukų ir 

paspirtukų lenktynės) 

 

 

BĮ Neįgaliųjų 

centras 

“Klaipėdos 

lakštutė” 

 

2021-09-16 – 

2021-09-22 

 

 

 

 

 

 

1. Tradicinė rytinė 

mankšta. 

 

 

 

 

 

Kiekvieną rytą muzikos 

šaukinys 9:40 val. kviečia 

įstaigos asmenis su negalia ir 

darbuotojus į rytinę mankštą, 

kuri esant graţiam orui vyksta 

lauke. (Aktyvaus judumo 

skatinimas) 

Lakštučių g. 6, 

Klaipėda 

 

 

Panevėţio g. 2, 

Klaipėda 

Ţavinta Balsė, kineziterapeutė, tel. nr. 

862883827, el. 

p. zavintajokimciute@gmail.com, Akvilė 

Kuršienė, ergoterapeutė, tel. nr. 

864726629, el.p. 

akvile.kursiene@klaipedoslakstute.lt 

2021-09-16-22 

dienomis 

2. Akcija : “APEIK 

LIETUVĄ “ 

Sutelkiama visa BĮ Neįgaliųjų 

centro „Klaipėdos lakštutė“ 

bendruomenė per savaitę 

nueiti 1763,05 km kas sudaro 

bendrą Lietuvos Respublikos 

sienų ilgį. 

Kiekvienas dalyvis savo 

nueitus kilometrus turės 

fiksuoti savo vaikščiojimo 

programėlėje ir pateikti 

atsakingam asmeniui. 

(Aktyvaus judumo skatinimas) 

Lakštučių g. 6, 

Klaipėda 

Panevėţio g. 2, 

Klaipėda 

Smiltelės g. 14, 

Klaipėda 

Ţavinta Balsė, kineziterapeutė, tel. nr. 

862883827, el. 

p. zavintajokimciute@gmail.com, Akvilė 

Kuršienė, ergoterapeutė, tel. nr. 

864726629, el.p. 

akvile.kursiene@klaipedoslakstute.lt,  

Romana Apinytė, kineziterapeutė, 

tel. nr. 864823790, el. p. 

romana.apinyte@klaipedoslakstute.lt 

2021-09-16-22 

dienomis 

3. Klaipėdos miesto 

įstaigas vienijantis 

iššūkis „JUDAM“ 

BĮ Neįgaliųjų centras 

„Klaipėdos lakštutė“ įstaiga 

kviečia Klaipėdos miesto 

įstaigas dalyvauti iššūkyje 

„JUDAM“. 

Šiuo iššūkiu 

Klaipėda Justina Kubilienė, padalinio vadovė, 

tel. nr. 864726629, el.p. 

justina.kubiliene@klaipedoslakstute.lt 

 

mailto:zavintajokimciute@gmail.com
mailto:zavintajokimciute@gmail.com
mailto:akvile.kursiene@klaipedoslakstute.lt
mailto:gintare.markauskaite@klaipedoslakstute.lt


siekiama  atskleisti kaip 

plačiai ir skirtingai matome 

savo miestą. Visi esame 

skirtingi ir kitaip matome mus 

supančią aplinką. Kiekviena 

įstaiga gavusi tą pačią uţduotį, 

ją įgyvendins savitu būdu, 

stiliumi ir poţiūriu. Rugsėjo 

22 dieną (paskutinę Judumo 

savaitės dieną) įstaigos 

atlikusios iššūkį patalpins 

nuotraukas renginio paskyroje, 

viešindamos kaip fiziškai 

aktyviai ir savitai judėjo, 

uţfiksavo įvykdytas uţduotis, 

taip didindamos sąmoningumą 

apie judėjimo svarbą ir geras 

emocijas. 

(Sąmoningumo didinimas 

keičiant poţiūrį) 

BĮ Neįgaliųjų 

centras 

“Klaipėdos 

lakštutė” 

2021-09-16 4. Baudų metimo 

varţybos 

 

 

 

 

 

5. Mini golfo 

varţybos 

 

 

1. Taiklumo varţybose 

asmenys su negalia bus 

kviečiami rinktis į krepšinio 

aikštelę, pademonstruoti savo 

gebėjimus taiklumo rungtyje. 

(Perėjimas prie aktyvaus 

judumo) 

 

2. Mini golfas varţybos 

neįgaliųjų centre. Šis ţaidimas 

neturi jokio amţiaus 

apribojimo, taisyklės labai 

paprastos, tad kiekvienas gali 

išmėginti savo sportinius 

gabumus. Ţaidţiant lavinama 

koordinacija, lavinamas 

susikaupimas. (Perėjimas prie 

aktyvaus judumo) 

Lakštučių g. 6, 

Klaipėda 

Panevėţio g. 2, 

Klaipėda 

 

 

 

 

Panevėţio g. 2, 

Klaipėda 

Mini golfo aikštelė 

Ţavinta Balsė, kineziterapeutė, tel. nr. 

862883827, el. 

p. zavintajokimciute@gmail.com, Akvilė 

Kuršienė, ergoterapeutė, tel. nr. 

864726629, el.p. 

akvile.kursiene@klaipedoslakstute.lt, Eglė 

Lankutytė, masaţuotoja,  

tel. nr. 864726629, el.p. 

egle.lankutyte@klaipedoslakstute.lt 

 

2021-09-17 6. Sveikatingumo 

ţygis į Smiltynę 

1. Pasivaikščiojimo tikslas – 

skatinti sveikatingumo ir 

Lakštučių g. 6, 

Klaipėda 

Ţavinta Balsė, kineziterapeutė, tel. nr. 

862883827, el. 

mailto:zavintajokimciute@gmail.com
mailto:akvile.kursiene@klaipedoslakstute.lt


„Paţink pajūrio 

gamtą“. 

 

 

 

7. Vaikščiojimas 

gamtoje su savo 

augintiniais. 

 

aktyvaus gyvenimo būdo 

kultūrą Klaipėdos miesto 

gyventojams. (Aktyvus 

judumas turi didelės įtakos 

sveikatai) 

2. Viso ţygio metu 

ţingsniuotume sveikatai 

naudingais pušyno takais, 

mums padėtų keturkojai 

draugai - šuniukai. Pasitelkiant 

šunis galima pasiekti geresnius 

fizinius, emocinės sveikatos, 

pagerinti paţintinius bei 

socialinius įgūdţius. (Aktyvus 

judumas turi didelės įtakos 

sveikatai) 

Smiltynė 

 

 

 

 

Panevėţio g. 2, 

Klaipėda 

Poilsio parkas, 

Minimelts parkas. 

p. zavintajokimciute@gmail.com, Akvilė 

Kuršienė, ergoterapeutė, tel. nr. 

864726629, el.p. 

akvile.kursiene@klaipedoslakstute.lt, Eglė 

Lankutytė, masaţuotoja,  

tel. nr. 864726629, el.p. 

egle.lankutyte@klaipedoslakstute.lt, 

Skaistė Zdanevičienė, socialinė 

darbuotoja, tel. nr. 864726629, el.p. 

skaiste,zdaneviciene@klaipedoslakstute.lt 

 

2021-09-20 8. „Saugus ir sveikas 

tvariai judėdamas“ 

viktorina ir diskusija 

– vaizdinė pamoka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Darnus judumas – 

nekenkiant gamtai ir 

aplinkiniams. 

Susitikimas su 

Klaipėdos 

priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos 

atstovais. 

1. Prisiminsime ir plėsime 

ţinias apie saugaus elgesio 

įgūdţius vaţiavimo, bei 

vaikščiojimo gebėjimus. 

Diskusija apie judėjimo 

priemones bei jų taršą, bei 

miesto pritaikymą ţmonėms 

su negalia. 

Praktinės uţduotys kelyje, prie 

šviesaforo, perėjos.( 

Sąmoningumo didinimas 

keičiant poţiūrį ) 

2. Susitikimo metu 

bendrausime apie tinkamą 

elgesį lankant ţaliąsias zonas. 

Esant įvairioms oro sąlygoms 

lankantis parkuose, miškuose 

ar draustiniuose privalu 

laikytis tam tikrų taisyklių. 

Diskutuosime kaip elgtis su 

ugnimi, kokių priemonių imtis 

kilus arba pamačius gaisrą. 

(Saugumo priemonės) 

Panevėţio g. 2, 

Klaipėda 

Kretingos g. 

 

Lakštučių g.6, 

Klaipėda 

Minijos g. 

 

 

 

 

 

 

Panevėţio g. 2, 

Klaipėda 

Lakštučių g.6, 

Klaipėda 

 

 

Ţavinta Balsė, kineziterapeutė, tel. nr. 

862883827, el. 

p. zavintajokimciute@gmail.com, Akvilė 

Kuršienė, ergoterapeutė, tel. nr. 

864726629, el.p. 

akvile.kursiene@klaipedoslakstute.lt, Eglė 

Lankutytė, masaţuotoja,  

tel. nr. 864726629, el.p. 

egle.lankutyte@klaipedoslakstute.lt, 

Albertas Burba, vyresnysis specialistas, 

atsakingas uţ priešgaisrinę saugą, tel. nr. 

867022791, el. p. 

albertas.burba@klaipedoslakstute.lt 

mailto:zavintajokimciute@gmail.com
mailto:akvile.kursiene@klaipedoslakstute.lt
mailto:egle.lankutyte@klaipedoslakstute.lt
mailto:zavintajokimciute@gmail.com
mailto:akvile.kursiene@klaipedoslakstute.lt
mailto:egle.lankutyte@klaipedoslakstute.lt


BĮ Neįgaliųjų 

centras 

“Klaipėdos 

lakštutė” 

 

2021-09-21 10. Miesto poilsio 

zonoje 

organizuojamos 

orientacinės 

varţybos „Klaipėdos 

lakštutė“ 

lankantiems 

paslaugų gavėjams 

„Vaidilos“ aikštėje, 

ąţuolyno giraitėje, ir 

Minimelts Nuotykių 

parke. 

Orientacinių varţybų tikslas 

išnaudoti mieste esančias 

ţaliąsias zonas, jas geriau 

paţinti, bei atskleisti ţmonių 

su negalia fizinio ir loginio 

mąstymo gebėjimus, stiprinti 

komandinį ryšį ir ţinoma 

aktyviai praleisti laiką. 

(Poilsio zonos mieste) 

 

 

 

 

Taikos pr. 39 , 

Klaipėda 

 

 

 

H. Manto g. 81, 

Klaipėda 

Ţavinta Balsė, kineziterapeutė, tel. nr. 

862883827, el. 

p. zavintajokimciute@gmail.com, Akvilė 

Kuršienė, ergoterapeutė, tel. nr. 

864726629, el.p. 

akvile.kursiene@klaipedoslakstute.lt 

2021-09-22 11. Tarptautinė 

diena be 

automobilio. 

 

 

12. Ţaliųjų zonų 

plėtimas 

1.Diena be automobilio, 

keičiant jį į dviratį arba ėjimą 

pėsčiomis  į darbą ir atgal. 

(Dviratininkų ir pėsčiųjų 

saugumas) 

2. Šia iniciatyva norime 

atkreipti dėmesį į ţalumo ir 

tvarumo svarbą. Norime 

prisidėti prie oro taršos 

gerinimo sodindami savo 

įstaigoje augalus, medţius, 

kurie švarina orą.    ( Oro 

kokybės pagerėjimas) 

 

Lakštučių g. 6, 

Klaipėda Panevėţio 

g. 2, Klaipėda 

Smiltelės g. 14, 

Klaipėda 

BĮ Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ 

bendruomenė. 

Klaipėdos 

lopšelis-darţelis 

,,Klevelis“ 

2021-09-16 

10.30 val. 

Paskaita ,,Aš saugus 

kai ţinau“ 

Vaikai suţinos kaip saugiai 

elgtis gatvėje vaţinėjant 

paspirtukais, mokysis būti 

atsakingais ne tik uţ save, bet 

ir uţ kitus 

Grupėse Visuomenės sveikatos specialistė, 

klevelis@sveikatosbiuras.lt, 

8-46 383570 

2021-09-17 

10.30 val. 

Paspirtukų paradas Vaikai atliks įvairias estafetes, 

rungtis su paspirtukais, 

varţysis tarpusavyje 

Lopšelio-darţelio 

,,Klevelis“ kiemas 

Monika Noreikaitė, neformaliojo ugdymo 

kūno kultūros mokytoja, 

direktore@ldklevelis.lt, 

8-46 383570 

2021-09-20 

10.30 val. 

Paskaita ,,Judėjimo 

nauda sveikatai“ 

Vaikai suţinos, kad judėjimas 

stiprina visas organizmo 

sistemas, veikia jų funkcijas ir 

gyvybingumą, gerina psichinę 

bei fizinę sveikatą 

Grupėse Visuomenės sveikatos specialistė, 

klevelis@sveikatosbiuras.lt, 

8-46 383570 

mailto:zavintajokimciute@gmail.com
mailto:akvile.kursiene@klaipedoslakstute.lt
mailto:klevelis@sveikatosbiuras.lt
mailto:direktore@ldklevelis.lt
mailto:klevelis@sveikatosbiuras.lt


2021-09-21 

10.30 val. 

Ţygis pėsčiomis  į 

Ąţuolų giraitę 

Vaikai eis į šalia darţelio 

esančią Ąţuolų giraitę ir ten 

pasivaikščios naujai įrengtais 

takeliais, apţiūrės augančius 

medţius, prisimins jų 

pavadinimus, pasportuos 

ţaidimų aikštelėje, aplankys 

prūde plaukiojančias antis 

Ąţuolų giraitė ( 

Kauno gatvės 

mikrorajonas) 

Monika Noreikaitė, neformaliojo ugdymo 

kūno kultūros mokytoja, 

direktore@ldklevelis.lt, 

8-46 383570 

2021-09-22 

10.30 val. 

Edukacinis renginys 

,,Stok, apsidairyk, 

šviesoforo 

paklausyk“ 

Vaikai  susipaţins su kelio 

ţenklais, jų paskirtimi ir 

svarba. Išvykos metu  mokysis 

saugiai pereiti reguliuojamą 

sankryţą, įtvirtins šviesoforo 

spalvų reikšmes,  bei mokysis 

atsakyti uţ savo elgesį, 

veiksmus kelyje 

Artimiausia sankryţa 

( prie Vėtrungės 

pasaţo) ir darţelio 

kiemas 

Monika Noreikaitė, neformaliojo ugdymo 

kūno kultūros mokytoja, 

direktore@ldklevelis.lt, 

8-46 383570 

Klaipėdos 

miesto 

savivaldybė. 

Klaipėdos 

sutrikusio 

vystymosi 

kūdikių namai 

2021-09-16 

17.45 val. 

Treniruotė Klaipėdos 

baseine 

 17:45 val., 

 kaina įstaigos 

darbuotojams 5 

Eur, kitiems 7 Eur. 

reikalingas 

galimybių pasas. 

Treniruotė skirta bet kokio 

amţiaus ţmonėms, norintiems 

ne tik sustiprėti, padidinti 

judesių amplitudę, sustiprinti 

savo imuninę sistemą, bet ir 

mėgautis vandens teikiamais 

malonumais su muzika. 

 

Turėti maudymosi kostiumėlį, 

rankšluostį, baseino šlepetes. 

Klaipėdos baseinas 

Dubysos g. 12, 

Klaipėda 

Kineziterapeutė Aušra Rumšienė 

Tel. nr. +370 607 84498 

El.p. ausra.num@gmail.com 

 

 

2021-09-17 

13.00 val. 

"JUDĖKIME 

LINKSMAI!" 

(bendras šokis) 

Bendru šokiu bus siekiama 

linksmai pajudėti ir smagiai 

praleisti laiką 

Turistų g. 28, 

Klaipėda 

Klaipėdos sutrikusio 

vystymosi kūdikių 

namų kiemelyje 

ARS kolektyvas 

Kineziterapeutė Agnė Jakienė 

Bendrosios praktikos slaugytoja Laima 

Bauţinskienė 

Tel. nr. +370 674 10929 

El. p. agnyte01@gmail.com 

2021 09 20 

11.00 val. 

RUGSĖJO 20 d. 

"JUDĖJIMAS NE 

TIK TVARUS, BET 

IR PAJŪRIS BUS 

ŠVARUS!" 

(ţygis prie jūros) 

 

Bendru ţygiu bus siekiama 

fiziškai aktyviai praleisti laiką 

ir padėti išlaikyti švarų pajūrį. 

Turistų g. 28, 

Klaipėda 

Klaipėdos sutrikusio 

vystymosi kūdikių 

namų kiemelis – 

Girulių gelbėjimo 

stotis 

ARS kolektyvas 

Kineziterapeutė Juleta Banelienė 

Tel. nr. +370 698 84110 

El. p. juletab@gmail.com 



2021 09 21 

13.00 val. 

 

Treniruotė - 

pasirengimas 

(čempionatui) 

"ŠOKLIUOK 

KARTU" Rungtys 

su šokdyne: 

variacijos, 

vikriausias, 

ištvermingiausias, 

greičiausias. 

 

Rungtys skirtos prisiminti 

vaikystės populiarų, aktyvų 

laisvalaikio praleidimo būdą – 

šokinėjimą šokdyne 

Turistų g. 28, 

Klaipėda 

Klaipėdos sutrikusio 

vystymosi kūdikių 

namų kiemelyje 

ARS kolektyvas 

Kineziterapeutė Elena Slobodyanik 

Tel. nr. +370 652 52878 

El. p. slobodianik@yahoo.com 

2021-09-22 

13.00 val. 

Čempionatas 

"ŠOKLIUOK 

KARTU!" 

Ţingsnių per savaitę 

suvestinė. 

"JUDUMO 

SAVAITĖS" 

aktyviausių dalyvių 

apdovanojimas 

 

Judumo savaitės renginių 

rezultatų apibendrinimas ir 

aktyviausių dalyvių 

apdovanojimai 

Turistų g. 28, 

Klaipėda 

Klaipėdos sutrikusio 

vystymosi kūdikių 

namų kiemelyje 

ARS kolektyvas 

Tel. nr. +370 652 52878 

El. p. ars@kudikeliai.lt 

Klaipėdos m l/d 

„Liepaitė“ 

2021-09-16 Europos judumo 

savaitės 

paskelbimas. 

Visuotinė mankšta 

„Judėk švariai“ 

Susirinkę kieme, saugiu 

atstumu, skelbiama Judumo 

savaitė, kas ji tokia, kuo ji 

ypatinga. Raginama keliauti 

švariai. Pagal muzikos įrašus 

visi sportuoja 

Baltijos pr. 17, 

Klaipėda 

Neformaliojo ugdymo mokytoja Rita 

Čichunovienė, 865750039, el.p. 

rita.cichunoviene@liepaitesdarzelis.lt 

2021-09-17 „Sveikatos 

labirintai“, rytinė 

mankšta lauke 

Išvyka į mikrorajono sporto 

aikšeles, „Ţiedelių gr 

  

2021-09-18 „Apibėk darţelį“, 

rytinė mankšta 

lauke. 

„Sveikatos 

labirintai“ 

Sportinė akcija „Apibėk 

darţelį“ 

Išvyka į mikrorajono sporto 

aikšteles , pageidaujančios gr. 

  

2021-09-21 „Ţygis šiaurietiškom 

lazdom“, rytinė 

mankšta lauke 

Ţygis į mikrorajoną su 

šiaurietiško ėjimo lazdomis 

 

  

2021-09-22 „Paspirtukų ir 

lenktynės“, rytinė 

Vyresniosios ir 

priešmokyklinės grupės 

  

mailto:rita.cichunoviene@liepaites


mankšta lauke paskirtu laiku rengia 

paspirtukų lenktynes 

Klaipėdos 

lopšelis-darţelis 

„Linelis“ 

2021-09-16 – 

2021-09-22 

„Saugus ir sveikas 

tvariai judėdamas“ 

 

Bendra visuotinė mankšta. 

Ekskursija į Klaipėdos 

Sąjūdţio parkas –  stebėjimai, 

judrieji  ţaidimai ir kt. 

Bėgimas ,,Bėgu aš, bėgi tu, 

bėgame visi kartu. Klaipėdos 

Sąjūdţio parkas.                                                                                                                          

Bendra judumo veikla 

„Šokinėjam, judam, krutam, 

nuotaiką mes gerą turim“. 

Pokalbiai  grupėse: “Į darţelį - 

pėstute“ 

 

Klaipėdos lopšelis-

darţelis „Linelis“ 

teritorija. Klaipėdos 

Sąjūdţio parkas. 

Natalja Kiseliovienė, neformaliojo 

švietimo mokytoja 865637266 

apushok@gmail.com 

Klaipėdos l/d 

,,Traukinukas“ 

2021-09-16 – 

2021-09-22 

,,Judu ir augu 

sveikas“ 

Kiekvieną rytą įstaigos grupės 

apibėga darţelį, daro mankštą 

lauke (atsiţvelgiant į oro 

sąlygas); vieną dieną savaitėje 

bus skirta vaţinėjimui su 

dviračiais bei paspirtukais 

S.Daukanto g.39 Direktoriaus pav.Larisa Belova 

8 46 410 601 

Klaipėdos 

lopšelis-darţelis 

,,Traukinukas“, 

,,Boruţėlės“ 

skyrius 

2021-09-17 

10.30 val. 

,,Mano draugas 

dviratukas 

(paspirtukas)“ 

Renginys vyks lauke. Tėvams 

bus pateikta informacija dėl 

oro taršos, judumo ir sveiko 

gyvenimo būdo. Skatinsime 

vaikus atveţti dviračiais, 

paspirtukais arba pėsčiomis. 

Organizuosime įstaigos kieme 

sporto šventę vaikams su 

dviračiais, paspirtukais. 

Danės g. 29, 

Klaipėda 

Jolita Zabitienė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Tel. 867555500 

El. p. 69jolita@mail.ru 

Klaipėdos 

lopšelis-darţelis 

,,Pagrandukas” 

2021-09-16 – 

2021-09-22 

,,Judame visi kartu“ Kiekvieną dieną su skirtinga 

grupę lauke atliksime mankšta 

bei vaikai dalyvaus įvairiose 

estafetėse. 

Ţardininkų g. 10 Aistė Ţvinakytė, visuomenės sveikatos 

specialistė, +37062772344, 

a.zvinakyte@gmail.com 

Mindaugas Bugys, neformaliojo švietimo 

mokytojas, 

+37067176886, 

boogis@gmail.com 

 

mailto:a.zvinakyte@gmail.com
mailto:boogis@gmail.com

