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PATVIRTINA 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centro 

Direktoriaus 2019 m. kovo 5 d. 
įsakymu Nr. V-23 

 

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, partneriai – Lietuvos švietimo, 

mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija. 

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

2019 metų gegužės - birželio 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 mokiniai, nepriklausomai 

nuo amžiaus. 

7. Akcijos anketą užpildo visi akcijoje dalyvaujantys mokiniai. 

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

mokinai. 

9. Visi akcijos dalyviai dalyvauja nemokamai ir jokie kiti mokesčiai iš jų neimami. 
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10. Akcijoje gali dalyvauti mokiniai, kurių sveikatos būklė leidžia dalyvauti plaukimo  

užsiėmimuose.  

11. Akcijos „Ar tu plauki?“ vykdymo metu dalyviai gali būti fotografuojami / filmuojami akcijos 

viešinimo tikslais. Tėvai, duodami sutikimą vaikui dalyvauti  akcijoje, neprieštarauja, kad jis 

akcijos metu gali būti nufotografuotas / nufilmuotas, o padaryta vaizdinė medžiaga skelbiama 

„Ar tu plauki?“ organizatorių kanaluose, žiniasklaidoje. 

12. Be raštiško tėvų (globėjų) sutikimo mokiniai akcijoje dalyvauti negali. 

V. AKCIJOS EIGA 

13. Akcijos organizatoriai atsiunčia baseinams akcijos vykdymo instrukcijas iki kovo 18d. 

14. Akcijoje dalyvaujantys baseinai iki 2019 metų kovo 18 dienos informuoja organizatorius apie 

savo apsisprendimą tapti projekto partneriais ir priimti dalyvius/klases. 

15. Visi akcijoje dalyvaujantys baseinai bus viešinami Lietuvos vaikų ir jaunimo centro 

internetiniame tinklalapyje www.lvjc.lt. Galutinis dalyvaujančių baseinų sąrašas tinklapyje 

pateikiamas iki 2019 m. kovo 25 dienos.  

16. Klasės, norinčios dalyvauti akcijoje,  registruojasi el. paštu sveikatingumas@lvjc.lt iki 2019 

m. balandžio 16 d. pateikdamos dalyvaujančių mokinių sąrašą (vardas, pavardė, mokyklos 

pavadinimas ir klasė). 

17. Klasės vadovas turi atsiųsti organizatoriams tėvų sutikimus (2 priedas) el. paštu 

sveikatingumas@lvjc.lt iki 2019 m. balandžio 20 dienos. 

Akcijos dieną tėvų (globėjų) sutikimus klasės vadovas atneša tėvų sutikimus (2 priedas) į 

baseiną ir perduoda treneriui. 

18. Akcijoje dalyvaujantys baseinai iki 2019 metų balandžio 11 dienos LVJC koordinatoriui 

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

19. 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. 

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

galutinį grafiką pateikia baseinams.  

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

22. Akcijos organizatorius dalyvaujančios klasės vadovui elektroniniu paštu išsiunčia šiuos 

dokumentus: 

20.1 Apklausos formą  (1 priedas), saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens taisykles (1 

priedas). Klasės vadovas ne tik užpildo apklausos formą, bet ir privalo supažindinti mokinius 

http://www.lvjc.lt/
mailto:sveikatingumas@lvjc.lt
mailto:sveikatingumas@lvjc.lt
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su šiomis taisyklėmis prieš atvykstant į baseiną. Mokiniai privalo pasirašyti saugaus elgesio 

taisyklių lape (1 priedas). Atvykus į baseiną užpildytas 1 priedas pateikiamas baseino 

treneriui. 

             22.2  Tėvų (globėjų) sutikimo formą-anketą (2 priedas).  

             22.3  Akcijos vykdymo programą (3 priedas). 

             22.4  Vertinimo forma (4 priedas). 

23. Akcijos organizatorius iki gegužės 6 dienos paštu atsiunčia baseinams dalyvių pažymėjimus 

bei atmintines apie saugų elgesį vandenyje ir prie vandens (pažymėjimus baseino treneriai 

pildys testavimo metu). 

24. Akcija Lietuvos baseinuose vyks 2019 m. gegužės 7 - birželio 19 dienomis. 

25. Klasės vadovas vertinimo formoje (4 priedas) nurodo dalyvių vardus, pavardes. 

26. Baseino treneris fiksuoja dalyvaujančių mokinių gebėjimo plaukti vertinimo rezultatus 

vertinimo formoje (4 priedas). 

Užpildytas 4 priedas pateikiamas organizatoriams el. paštu sveikatingumas@lvjc.lt, faksu  

(8-5) 2725651 arba raštu iki 2019 m. birželio 21 dienos.  

27. Mokiniai po gebėjimo plaukti patikrinimo gauna akcijos pažymėjimus su baseino trenerio 

užpildytu vertinimu bei komentarais (įteikia baseino treneris). 

28. Mokiniai, kurie nemoka plaukti ir negalėjo dalyvauti gebėjimo plaukti patikrinime, gauna 

atmintines apie saugų elgesį vandenyje ir prie vandens (įteikia baseino treneris). 

29. Akcijos vykdymo instrukcijos bus išsiųstos baseinams atskiru laišku prieš akciją. 

30. AKCIJOS EIGOS DATOS 

Data Baseinas Mokykla 

Iki kovo 18 d. 
Užsiregistruoja partnerių sąraše 

(pateikia sutikimą dalyvauti) 
 

Iki balandžio 16 d.  Registruojasi klasės 

Iki balandžio 20 d.  
Atsiunčiami tėvų sutikimai ir 

anketos (2 priedas) 

Iki balandžio 11 d. 
Pateikia grafiką kada gali atvykti 

mokiniai 
 

Iki gegužės 6 d.  

Baseinams atsiunčiami dalyvių 

pažymėjimai, atmintinės apie saugų 

elgesį vandenyje ir prie vandens 

 

Gegužės 7 – birželio 19 Akcijos vykdymas 

mailto:sveikatingumas@lvjc.lt
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d. 

Iki birželio 21 d. 
Organizatoriams atsiunčiamas 

užpildytas 4 priedas 
 

VI. AKCIJOS ORGANIZATORIUS 

31. Programą rekomenduojame vykdyti kraštiniuose baseinų takeliuose.  

32. Baseinų personalas atsako už mokinių saugumą baseine. 

33. Už saugų mokinių atvykimą į baseiną ir grįžimą iš jo atsako mokytojas. 

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

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

žiniasklaidos priemonėse. Akcijos rezultatai skelbiami Lietuvos spaudoje, naudojami 

straipsniuose, televizijos laidose ir kitur. 

36. Akcijos organizatoriai pasilieka teisę keisti nuostatuose nurodytas akcijos datas ar 

sąlygas. 

37. Išsamesnė informacija apie akciją teikiama el. paštu sveikatingumas@lvjc.lt arba telefonu  

(8-5) 2054714. Kontaktinis asmuo Margo Karachanianc – Sirusienė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 priedas  

mailto:sveikatingumas@lvjc.lt
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Klasės apklausos forma 
(užpildytą įteikti plaukimo treneriui) 

Iš viso klasėje yra   ____   vaikų. 
1. Kiek visiškai nemoka plaukti? ____ vaikų 

2. Kiek mokėsi plaukti baseine? ____ vaikų 

3. Kiek mokėsi plaukti ežere? ____ vaikų 

4. Kiek yra šokinėję į vandenį? ____ vaikų 

5. Kiek yra nardę? ____ vaikų 

6. Kiek yra vaikų, manančių, kad gali nuplaukti 25 metrus be papildomų plaukimo priemonių?     
____    (įrašomas vaikų skaičius) 

 

Saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens TAISYKLĖS 
 

1. Į vandenį lipk tik treneriui leidus. 

2. Įdėmiai klausyk trenerio nurodymų 

3. Elkis ramiai 

4. Vandenyje nevalgyk ir nekramtyti kramtomos gumos 

5. Treneris bus šalia ir jis tau padės, jeigu nutartum 25 metrų plaukimo neužbaigti. 

6. Plauk tik savo take. 

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

8. Likus valandai iki akcijos – nevalgyk. 

Su saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens taisyklėmis susipažinau: 

Eil. nr. Vardas, pavardė Parašas 
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2 priedas  

 TĖVŲ (GLOBĖJŲ) SUTIKIMAS 
______________________________ 

(Data) 
 

Aš, _______________________________________________________________, sutinku, kad 
mano sūnus/dukra/globotinis                                             
 _______________________________________________2019 m. 
_____________________________mėn. _________d. dalyvautų akcijoje „Ar tu plauki?“. Akcija 
vyks ___________________________________________________________________baseine. 
Su akcijos saugaus elgesio prie vandens ir vandenyje taisyklėmis susipažinau, sutinku, įsipareigoju 
supažindinti vaiką su jomis ir užtikrinti jų laikymąsi. Užtikrinu, kad nepilnametis vaikas neturi 
sveikatos problemų dėl kurių jam dalyvaujant akcijoje gali kilti neigiamų pasekmių. 
 
_______________________________________________________________                       
________________________________________ 
(tėvų vardas, pavardė)     (parašas) 
 
Vaiko mokyklos  pavadinimas:_______________________________________________________  
Vaiko klasė:____________ 
 
Anketa tėvams: 

1. Ar mokate plaukti? Taip; Ne 
2. Kaip išmokote plaukti? Pats; Su treneriu 
3. Kur išmokote plaukti? Baseine; Ežere/kitame vandens telkinyje 
4. Ar jūsų vaikas(ai) moka plaukti? Taip; Ne 
5. Kas išmokė Jūsų vaiką plaukti? Jūs; Baseino treneris; Kita (įrašyti) 

_______________________ 
6. Ar paliekate savo vaiką be priežiūros prie vandens telkinių? Taip; Ne 
7. Ar kalbatės su vaiku apie saugų elgesį vandenyje ir prie vandens? Taip; Ne 
8. Ar žinote kriterijų – 25 m nuplaukimas pasirinktu plaukimo būdu be papildomų plaukimo 

priemonių, kurios parodo, kad vaikas moka plaukti? Taip; Ne 
9. Ar jūsų vaikas lanko plaukimo pamokas vietoje kūno kultūros pamokų? Taip; Ne 
10. Ar jūs norėtumėte, kad jūsų vaikas būtinai išmoktų plaukti? Taip; Ne 

 
Anketa vaikams 

1. Ar manai, kad moki plaukti? Taip; Ne  
2. Ar manai, kad gali nuplaukti 25 metrus be papildomų plaukimo priemonių? Taip; Ne 
3. Kur išmokai plaukti? Baseine; Ežere 
4. Kas tave išmokė plaukti? Treneris; Tėvai 
5. Ar vandenyje jautiesi drąsiai? Taip; Ne 
6. Ar nebijai panardinti veido į vandenį? Taip; Ne 
7. Ar esi skendęs? Taip Ne 
8. Ar esi šokinėjęs į vandenį? Taip Ne 
9. Ar esi nardęs? Taip Ne 
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3 priedas  

Akcijos vykdymo programa 

 

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

taisyklėmis. 

2. Mokytojas atiduoda treneriui klasės apklausos rezultatus ir tėvų (globėjų) sutikimus. 

3. Treneris, atsižvelgdamas į klasės apklausos rezultatus, vaikus, kurie išmoko plaukti baseine ir 

ežere atskiria į vieną grupę, o kitus, nemokančius plaukti vaikus, nukreipia atsisėsti ant 

suolelio baseino patalpoje. 

4. Vyksta pirminis vaikų plaukimo įgūdžių testavimas. 

5. Vaikai vykdo akcijos užduotis:  

• įlipa į vandenį, 

• išsilaiko vandenyje vertikaliai 5 sekundes, 

• pakeičia kūno padėtį iš vertikalios į horizontalią, 

• išsilaiko vandenyje horizontaliai 5 sekundes, 

• nuplaukia pasirinktu plaukimo stiliumi 25 metrus, 

• išlipa iš vandens. 

 

6. Vaikui, įvykdžiusiam akcijos užduotis, išduodamas dalyvio pažymėjimas su vertinimu ir 

rekomendacijomis, o nedalyvavusiems akcijoje vaikams, įteikiamos atmintinės apie saugų 

elgesį vandenyje ir prie vandens. 

7. Saugaus elgesio prie vandens ir vandenyje bei galimų veiksmų seka įvykus nelaimėms 

aptarimas. 
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