
 

PROJEKTAS „VAIKŲ IR JAUNIMO OLIMPINIS UGDYMAS“ 

EUROPOS JUDĖJIMO SAVAITĖS BĖGIMO  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigoms Europos judėjimo savaitės bėgimo 

organizavimo ir apdovanojimo tvarkos aprašą  nustato organizatoriai. 

2. Akcijos organizatoriai – Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (toliau – LTOK) ir 

Lietuvos olimpinė akademija (toliau – LOA). 

 

II.  TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas – pritraukti kuo daugiau vaikų ir jaunimo, tėvų ir pedagogų dalyvauti Europos 

judėjimo savaitės renginiuose visoje Lietuvoje rugsėjo 29 – spalio 5 dienomis. 

4. Uždaviniai: 

4.1. skatinti vaikus ir jaunimą sportuoti, domėtis sveika gyvensena; 

4.2. supažindinti įstaigas su „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas“ projektu bei LTeam 

mokyklų žaidynėmis; 

4.3. Skatinti bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigų, kartu organizuojant sportinius 

renginius. 

 

III. DALYVIAI 

 

5. Bėgime kviečiame dalyvauti visas Lietuvos ikimokyklines ir bendrojo ugdymo įstaigas.  

6. Bėgimo dalyviai klasifikuojami į keturias grupes: 

 I gr. – ikimokyklinio amžiaus; 

 II gr. – 1-4 klasių mokiniai; 

 III gr. – 5-8 klasių mokiniai; 

 IV gr. – 9-12 klasių mokiniai.  



IV. BĖGIMO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Bėgimas vykdomas Europos judėjimo savaitės metu, rugsėjo 29 – spalio 05 dienomis. 

8. Kiekviena amžiaus grupė bėga skirtingą nuotolį: 

 I grupė bėga  250 metrų; 

 II grupė – 500 metrų; 

 III grupė – 1000 metrų; 

 IV grupė – 1988 metrus (lietuvišką olimpinę mylią). 

9. Mokymo įstaigos, rugsėjo 29 – spalio 5 dienomis, laisvai pasirenka bėgimo datą ir laiką, 

grupių ir dalyvių skaičių, vietą, kurioje vykdys bėgimą.  

10. Iki š.m. rugsėjo 17 d. ikimokyklinės ir mokymo įstaigos registruojasi internetinėje 

svetainėje www.ouprojektas.lt , kurioje užpildo Europos judėjimo savaitės bėgimui skirtą paraišką. 

Paraiškoje privaloma nurodyti: bėgimo datą, amžiaus grupes, apytikslį dalyvių skaičių, tikslius 

švietimo įstaigos kontaktus (pavadinimą, adresą, pašto kodą, atsakingo asmens telefono numerį, el. 

pašto adresą) ir kaip originaliai vykdys akciją. 

11. Raginame įstaigas bendradarbiauti ir bėgimą kartu organizuoti vienu metu didesniame 

miesto ar rajono stadione, aikštyne, parke, gatvėje ir pan. 

12. Bėgimu nesiekiama išsiaiškinti greičiausio sportininko, svarbu, kad kuo daugiau žmonių 

įveiktų siūlomus atstumus. 

 

V. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAS 

  

13. Visos užsiregistravusios švietimo įstaigos el. paštu gaus oficialius Europos judėjimo 

savaitės „MOVE WEEK“ diplomus bei LTOK ir LOA padėkos raštus.  

14. Iki rugsėjo 17 dienos, 100 įstaigų, kurios paraiškose  pristatys trumpą bėgimo aprašymą, 

pretenduoja laimėti Europos judėjimo savaitei skirtų apyrankių savo mokyklai ar darželiui. Prizų 

skaičius ribotas. LTOK Olimpinio švietimo darbo grupė atrinks įstaigas, kurios Europos judėjimo 

savaitės bėgimą vykdys originaliausiai (suburs didžiausią dalyvių skaičių, bėgs parkuose, miškuose,  

pritrauks daugiau kitų mokymo įstaigų ar organizacijų, apsirengs vienodai ar kitaip išreikš 

originalumą, kurį nurodys paraiškoje), gali laimėti savo darželiui ar mokyklai specialias akcijos 

apyrankes.  

15. Organizatoriai įsipareigoja įstaigoms prizus paštu atsiųsti iki š.m. rugsėjo 27 d. 

16. Mokymo įstaiga savarankiškai nusprendžia dalyvių apdovanojimo tvarką.  

http://www.ouprojektas.lt/


VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Prizus gaus įstaigos, pilnai užpildžiusios renginio paraišką ir patekusios tarp 100 įstaigų, 

pateikusių originaliausias bėgimo idėjas. Įstaiga, neužpildžiusi varžybų paraiškos, paraiška neatitiks 

reikalavimų arba nepateks tarp šimto originaliausių įstaigų prizų negaus.  

18. Įstaigos iki š.m. spalio 31 d. turi atsiųsti trumpą aprašymą ir 3-5 nuotraukas iš renginio 

akimirkų el. paštu loa@loa.lt. Įstaigos, gavusios apyrankes ir neatsiuntusios aprašymo su 

nuotraukomis – kitais metais prizų gauti nepretenduoja.  

19. Europos judėjimo savaitės bėgimo akimirkos su dalyvių nuotraukomis bus skelbiamos 

organizatorių interneto tinklapyje www.ouprojektas.lt.  

20. Akcijos koordinatoriai – Gintautas Igliukas LOA referentas Olimpiniam švietimui, tel:. 

8-5 2126364 ir Vita Balsytė LTOK Olimpinio švietimo programų vadovė 8-5 2780657.  

21. Daugiau informacijos interneto svetainėse  http://moveweek.eu/ , www.ouprojektas.lt , 

www.ltok.lt , www.loa.lt . 
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