
      

  
 
 
 
 

 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro  

direktorius  2017 m. kovo 28 d. 

įsakymu Nr. V-43 

 

AKCIJOS “AR TU PLAUKI?”  

 NUOSTATAI 

  

I. BENDROS NUOSTATOS 

1. Šie nuostatai reglamentuoja akcijos „Ar tu plauki?“ tikslus, dalyvavimo sąlygas, dalyvavimo eigą ir 

jos datas. 

2. Akcijos organizatorius – Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kartu su Lietuvos plaukimo federacija, 

LR Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija. 

3. Akcijoje dalyvauja prisijungę prie iniciatyvos Lietuvos baseinai ir švietimo įstaigos. Laikas – 2017 

metų balandžio–gegužės mėnesiai. 

II. TIKSLAS 

4. Išbandyti ir įvertinti vaikų ir jaunimo gebėjimą plaukti ir orientuotis vandenyje. 

III. AKCIJOS TEMA 

5. Vaikų ir jaunimo plaukimo įgūdžių įsivertinimas ir įvertinimas prevenciniais ir ugdymo tikslais.  

IV. DALYVAVIMO SĄLYGOS 

6. Akcijoje gali dalyvauti visų Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviai, nepriklausomai nuo 

amžiaus. 

7. Akcijos anketą užpildo visi akcijoje dalyvaujantys moksleiviai. 



8. Moksleivių gebėjimo plaukti patikrinime gali dalyvauti ir vertinami tik mokantys plaukti 

moksleiviai. 

9. Visi akcijos dalyviai dalyvauja nemokamai ir jokie kiti mokesčiai iš jų neimami. 

10. Akcijoje gali dalyvauti moksleiviai, kurių sveikatos būklė leidžia dalyvauti plaukimo  užsiėmimuose.  

11. Be raštiško tėvų (globėjų) sutikimo moksleiviai akcijoje dalyvauti negali. Klasės vadovas skanuotus 

tėvų (globėjų) sutikimus atsiunčia organizatoriui iki 2017 m. balandžio 26 d.  

V. AKCIJOS EIGA 

12. Akcijoje dalyvaujantys baseinai iki 2017 metų balandžio 20 dienos LVJC koordinatoriui pateikia 

grafiką (data ir laikas), kada klasės galės  atvykti išbandyti savo plaukimo įgūdžius. 

13. Visi akcijoje dalyvaujantys baseinai viešinami Lietuvos vaikų ir jaunimo centro internetiniame 

tinklalapyje www.lvjc.lt. Galutinis dalyvaujančių baseinų sąrašas pateikiamas iki 2017 m. balandžio 

22 dienos.  

14. Organizatorius dalyvaujančias mokyklas paskirsto į artimiausius jų regione esančius ir akcijoje 

dalyvaujančius baseinus. Mokyklos, kurių regione nėra ar nėra sutikusių akcijoje dalyvauti baseinų, 

bus kviečiamos atvykti į Lietuvos vaikų ir jaunimo centro baseiną. 

15. Klasės, norinčios dalyvauti akcijoje,  registruojasi el. paštu sveikatingumas@lvjc.lt iki 2017 m. 

balandžio 20 d. pateikdamos dalyvaujančių moksleivių sąrašą (vardas, pavardė, mokyklos 

pavadinimas ir klasė). 

16. Akcijos organizatorius registruoja norinčias dalyvauti klases ir paskirstęs pagal regionus, galutinį 

grafiką pateikia baseinams.  

17. Akcijos organizatorius praneša dalyvaujančioms klasėms užsiėmimų datą ir laiką. 

18. Akcijos organizatorius dalyvaujančios klasės vadovui elektroniniu paštu išsiunčia šiuos dokumentus: 

 Saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens taisykles (1 priedas). Klasės vadovas privalo 

supažindinti moksleivius su šiomis taisyklėmis prieš atvykstant į baseiną ir pasirašyti saugaus 

elgesio instruktažo lapuose (1 priedas). 

 Tėvų (globėjų) sutikimo formas ir anketą (2 priedas). Klasės vadovas tėvų sutikimus turi atsiųsti 

el. paštu sveikatingumas@lvjc.lt arba faksu (8-5) 2725651 iki 2017 m. balandžio 26 dienos. 

Akcijos dieną tėvų (globėjų) sutikimus atsinešti į baseiną ir perduoti treneriui. 

19. Akcija Lietuvos baseinuose vyks 2017 m. gegužės 2-26 dienomis. 

20. Akcijos vykdymo programa yra pridedama (3 priedas).  

21. Baseino treneris dalyvaujančių moksleivių gebėjimo plaukti vertinimo rezultatus fiksuoja vertinimo 

formoje (4 priedas). Užpildytas 4 priedas pateikiamas el. paštu sveikatingumas@lvjc.lt, faksu (8-5) 

2725651 arba raštu iki 2017 m. birželio 9 dienos.  

22. Moksleiviai po gebėjimo plaukti patikrinimo gauna akcijos pažymėjimus su baseino trenerio 

užpildytu vertinimu bei komentarais.  

23. Moksleiviai, kurie nemoka plaukti ir negalėjo dalyvauti gebėjimo plaukti patikrinime, gauna 

atmintines apie saugų elgesį vandenyje ir prie vandens. 
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24. Akcijos vykdymo instrukcijos bus išsiųstos baseinams atskiru laišku prieš akciją. 

25. AKCIJOS EIGOS DATOS 

Data Baseinas Mokykla 

Iki balandžio 20 d. 
Pateikia grafiką kada gali atvykti 

moksleiviai 
Registruojasi klasės. 

Iki balandžio 26 d.  
Atsiunčiami tėvų sutikimai ir 

anketos (2 priedas) 

Iki gegužės 2 d.  

Baseinams atsiunčiami dalyvių 

pažymėjimai, atmintinės apie saugų 

elgesį vandenyje ir prie vandens 

 

Gegužės 2 – 26 d. Akcijos vykdymas 

Iki birželio 9 d. Atsiunčiamas užpildytas 4 priedas  

VI. AKCIJOS ORGANIZATORIUS 

26. Programą rekomenduojame vykdyti kraštiniuose baseinų takeliuose.  

27. Baseinų personalas atsako už moksleivių saugumą baseine. 

28. Už saugų moksleivių atvykimą į baseiną ir grįžimą iš jo atsako mokytojas. 

29. Skelbiant rezultatus, dalyvių vardai ir pavardės nėra viešinami. 

30. Organizatorius atsako už akcijos veiklų ir akcijoje dalyvaujančių organizacijų viešinimą 

žiniasklaidos priemonėse. Akcijos rezultatai skelbiami Lietuvos spaudoje, naudojami straipsniuose, 

televizijos laidose ir kitur. 

31. Akcijos organizatoriai pasilieka teisę keisti nuostatuose nurodytas akcijos datas ar sąlygas. 

32. Išsamesnė informacija apie akciją teikiama el. paštu sveikatingumas@lvjc.lt arba telefonu (8-5) 

2054714. Kontaktinis asmuo – Indrė Čepėnaitė. 
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1 priedas 

SAUGAUS ELGESIO VANDENYJE IR PRIE VANDENS TAISYKLĖS 

 

1. Į vandenį lipk tik treneriui leidus. 

2. Įdėmiai klausyk trenerio nurodymų. 

3. Elkis ramiai. 

4. Nevalgyk ir nekramtyti kramtomos gumos. 

5. Jei vandenyje pasidaro baisu – pasakyk baseino treneriui ir išlipk iš vandens. 

6. Plauk tik savo take. 

7. Baseine dėvėk šlepetes neslystančiu padu, maudymosi kostiumą, kepuraitę ir akinius. 

8. Likus valandai iki akcijos – nevalgyk. 

 

Su saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens taisyklėmis susipažinau: 

Eil. nr. Vardas, pavardė Parašas 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   





3 priedas 

AKCIJOS VYKDYMO PROGRAMA 

 

1. Akcijos dalyvių pasitikimas, susipažinimas su akcijos tikslais, eiga ir saugaus elgesio 

taisyklėmis. 

2. Mokytojas atiduoda treneriui tėvų (globėjų) sutikimus. 

3. Baseino treneris suskirsto moksleivius į 2 grupes: 

 mokantys plaukti moksleiviai, kurie dalyvaus gebėjimo plaukti patikrinime; 

 nemokantys plaukti moksleiviai, kurie stebės gebėjimo plaukti patikrinimą. 

4. Vyksta pirminis moksleivių plaukimo įgūdžių testavimas. 

5. Moksleiviai dalyvauja gebėjimo plaukti patikrinimo užduotyse:  

 įlipimas į vandenį; 

 išsilaikymas vandenyje 5 sekundes vertikaliai; 

 kūno padėtį pakeitimas iš vertikalios į horizontalią; 

 išsilaikymas vandenyje 5 sekundes horizontaliai; 

 plaukimas pasirinktu plaukimo stiliumi 25 metrus ir daugiau (iki 200 m.) 

 išlipimas iš vandens. 

6. Moksleiviams, dalyvavusiems gebėjimo plaukti patikrinime, įteikiami pažymėjimai su 

baseino trenerio užpildytu vertinimu bei komentarais. 

7. Moksleiviams, nedalyvavusiems gebėjimo plaukti patikrinime, įteikiamos atmintinės apie 

saugų elgesį vandenyje ir prie vandens. 




