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PAVASARIO JAUNIMO EKSPEDICIJA 

„MAŽOJI LIETUVA 2018“   

NUOSTATAI 

 

I. Tikslai: 

• Propaguoti aktyvų laisvalaikį, turizmą, ugdyti sveiką gyvenseną; 

• Ugdyti tautiškumo ir patriotizmo dvasią, pagarbą savo kraštui, jo kultūrai ir istorijai bei 

plėsti istorinių/geografinių žinių bagažą. 

II. Uždaviniai: 

• Supažindinti su Klaipėdos ir Šilutės rajonų įdomiais objektais; 

• Ugdyti turistavimo įgūdžius; 

• Ugdyti asmenines savybes: draugiškumą, savitarpio pagalbą, ištvermę, orientaciją; 

 

III. Vieta ir laikas - 2018 m. balandžio mėn. 3 -7 d. Klaipėdos ir Šilutės rajonai, maršrutas 

Klaipėda - Priekulė - Kintai - Ventės Ragas - Kintai - Dreverna - Klaipėda. Dalyvaujančių 

mokyklų grupės atvyksta savo transportu ir lėšomis į starto vietą Klaipėdos moksleivių saviraiškos 

centras, Smiltelės g. 22, Klaipėda. 

IV. Dalyviai ir veikla– Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, profesinių mokyklų ir neformaliojo 

ugdymo įstaigų mokiniai (12 – 18 metų) ir mokytojai. Kviečiame aktyviai dalyvauti žygeivių, 

gamtininkų būrelių ir/ar klubų narius. Pagrindinė veikla – kasdieniai pėsčiųjų žygiai (po 15-20 km), 

istorijos, gamtos ir kultūros objektų lankymas. 

V. Organizatorius – Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras, Smiltelės g. 22, LT-93146, 

Klaipėda, www.kmsc.lt. Koordinatorius – metodininkas Vydas Verbilis tel. (8 645) 76254, el. 

paštas info@verbilis.lt 

Žygiai vykdomi vadovaujantis Vaikų turizmo renginių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-330 ir šiais nuostatais.  

VI. Maitinimasis – dalyviai dalinai maitinasi savo lėšomis. Grupei turėti nešiojamas virykles, bei 

įrankius maistui gaminti. 

VII. Nakvynė–gimnazijose ir mokyklose. 

VIII. Asmeninis ar grupės inventorius – dalyvaujančių mokyklų ar jų būrių, grupių siūlomas 

daiktų sąrašas: kuprinė, miegmaišis, higienos reikmenys (muilas, dantų pasta, šepetėlis, 

rankšluostis), laikrodis, kepurė, pirštinės, kelionės drabužiai, individuali arba grupės vaistinėlė 

(bintas, jodas, analginas, aktyvuota anglis, pleistras), avalynės, kojinių, drabužių pamaina, adata ir 

siūlas, degtukai ir/arba skiltuvas - žiebtuvėlis, gertuvė, peilis, valgymo reikmenys (dubenėlis, 

puodelis, šaukštas, pašluostė), rašymo priemonė ir blonknotas, asmeninis ar grupės kompasas, 

palapinsiaustė arba neperlyjamas komplektas (kelnės ir striukė). 

IX. Sauga. Už dalyvių užimtumą, sveikatą, saugumą atsakingi organizatoriai ir grupės vadovai.Jie 

padės susitvarkyti Jūsų turimą įrangą ar inventorių, pasiruošti žygiams, atsakys į rūpimus 

klausimus. Pavienių mokinių registracija ir sutarties sudarymas dėl saugumo su asociacija ”Vedlys” 

kodas 303262014, tel 8 64576254, el. paštas info@vedlys.eu 

X. Sąmata.  Programa, žygio grafikas, išlaidų sąmata, instruktažai – atsiunčiami pateikus paraišką. 

Registracija anketoje: https://goo.gl/forms/WK3G9i35blfupVgo1 
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