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LIETUVOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTO 

 „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2023“ 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 

2023” (toliau Projekto) nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato 2023 metų Projekto tikslus, 

organizatorius, vykdytojus, finansavimo, veiklų vykdymo etapų, projekto dalyvių įsipareigojimų, 

projekto dalyvių apdovanojimų tvarką. 

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

ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (toliau – RIUKKPA). 

3. Projektą iš dalies finansuoja Sporto rėmimo fondas kurį administruoja Švietimo mainų paramos 

fondas ir LTOK. 

4. Projekto koordinatorius – RIUKKPA 

5. Projekto dalyviai – Lietuvos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų (toliau - Įstaigos), 

užsiregistravusių dalyvauti Projekte bendruomenė: ugdytiniai, pedagogai, administracijos atstovai, 

tėvai. 

6. Projekto veiklos – projekto tikslą ir iškeltus uždavinius padedančios įgyvendinti veiklos: 

mokymai pedagogams ,,Fizinio raštingumo ugdymo galimybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoje" 

(toliau – Mokymai pedagogams), virtualūs fizinio raštingumo užsiėmimai (toliau – Virtualūs 

užsiėmimai), „Lietuvos mažųjų žaidynių“ festivaliai įstaigose (toliau – Festivaliai įstaigose), 

Respublikiniai "Lietuvos mažųjų žaidynių" festivaliai (toliau – Respublikiniai festivaliai). 

7. Projekto veiklų koordinatoriai įstaigose – Įstaigų dalyvių deleguoti 2 pedagogai, dalyvavę 

Lietuvos mažųjų žaidynių mokomajame seminare. 

SUDERINTA: 

LTOK prezidentė 

Daina Gudzinevičiūtė 

2022 

TVIRTINU: 

RIUKKPA prezidentė 

Audronė Vizbarienė 

                                       2022  



8. Projekto veiklų vykdytojai – įstaigos ar organizacijos, kurios yra atsakingos už Projekto veiklų 

vykdymą. 

9. Projekto organizatorių ir dalyvių rolės skirtinguose projekto įgyvendinimo etapuose: 

 Mokymai 

pedagogams 

Virtualūs 

užsiėmimai 

Festivaliai įstaigose Respublikiniai 

festivaliai 

Projekto veiklų 

vykdytojas 

RIUKKPA Įstaigos 

(projekto dalyvės) 

Įstaigos 

(projekto dalyvės) 

RIUKKPA 

Projekto veiklų 

koordinatorius 

RIUKKPA RIUKKPA 

Projekto veiklų 

koordinatoriai 

įstaigose dalyvėse 

RIUKKPA 

Projekto veiklų 

koordinatoriai 

įstaigose dalyvėse  

RIUKKPA 

LTOK 

Projekto veiklų 

dalyviai 

Įstaigų 

pedagogai  

(2 asm) 

Įstaigų  ugdytiniai, 

pedagogai, 

administracijos 

atstovai, tėvai 

(pagal galimybes) 

Įstaigų ugdytiniai, 

pedagogai, 

administracijos 

atstovai, tėvai 

(pagal galimybes) 

Įstaigų 

komandos (3 

berniukai, 3 

mergaitės, 2 

pedagogai) 

 

 II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

10. Projekto tikslas – ugdyti 1-7 m. vaikų fizinį raštingumą, pritaikant naujai sukurtą fizinio 

raštingumo modelį ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikams Lietuvoje. 

11. Projekto uždaviniai:  

11.1. Parengti ir vykdyti reguliarius virtualius fizinio raštingumo ugdymo užsiėmimus ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose (ne mažiau 3 k/sav.) 

11.2. Organizuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą ir pozityvias patirtis skatinančius 

renginius (festivalius). 

11.3. Supažindinti Lietuvos ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo pedagogus su fizinio 

raštingumo ugdymo metodika 

III. PROJEKTO EIGA 

12. Projekto vykdymo etapai: dalyvių registracija, Mokymai pedagogams, Virtualūs užsiėmimai, 

Festivaliai įstaigose, Respublikiniai festivaliai. 

13. Projekto vykdymo laikotarpis – 2022 metų rugsėjo 1d. – 2023 metų rugpjūčio 31 d.  



14. Projekto vykdymo planas (nustato datas, projekto veiklas, trumpą veiklų turinį, atsakingas 

organizacijas: 

DATA Veikla Veiklos turinys ATSAKINGA 

ORGANIZACIJA 

2022 10 03 

- 

2022 11 30 

 

Dalyvių registracija 

 

Įstaigos, pageidaujančios dalyvauti 

Projekte, pildo elektroninę anketą (viena 

įstaiga registruojasi tik vieną kartą). 

 

RIUKKPA 

LTOK 

2023 01 09-

31 

 

Mokymai 

pedagogams 

Vykdomi teoriniai -praktiniai mokymai 

pedagogams, pristatantis projekto gaires ir 

plėtojantys jų kompetenciją fizinio 

raštingumo srityje. 

RIUKKPA 

LTOK 

2023 02 01 

- 

2023 03 31 

Virtualūs užsiėmimai Įstaigose – dalyvėse 8 savaites, ne rečiau 

kaip 3 k/sav. vyksta virtualūs fizinio 

raštingumo užsiėmimai.  

 

RIUKKPA,  

Lietuvos 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigos 

2023 04 01 - 

2021 04 30 

Festivaliai įstaigose Įstaigose-dalyvės organizuoja fizinio 

aktyvumo renginį visai įstaigos 

bendruomenei. Renginių data ir vykdymo 

vietą pasirenka veiklos organizatoriai. 

RIUKKPA 

Lietuvos 

ikimokyklinio , 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigos 

2021 05 06 

- 

2021 06 04 

Respublikiniai 

festivaliai 

10 LTMŽ festivalių didžiausiuose Lietuvos 

miestuose  Tikslios festivalių vietos bus 

nurodytos likus 14 d. iki festivalio pradžios. 

Esant nenumatytiems atvejams, 

organizatoriai pasilieka teisę siūlyti 

alternatyvias renginių vykdymo formas. 

RIUKKPA  

LTOK 

 

IV. PROJEKTO DALYVIAI 

15. Projekto dalyviai – Lietuvos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų, užsiregistravusių 

dalyvauti Projekte bendruomenė: ugdytiniai, pedagogai, administracijos atstovai, tėvai.  



16. Virtualių užsiėmimų ir Festivalių įstaigose dalyvių skaičius neribojamas. Rekomenduojama, kad 

veiklose dalyvautų kuo daugiau įvairaus amžiaus (neišskiriant ankstyvojo) ugdytinių.  

17. Respublikiniuose festivaliuose dalyvauja 8 asmenų įstaigų komandos: 6 ugdytiniai (3 berniukai, 

3 mergaitės) ir 2 pedagogai  Dalyvių amžius:  5-7 metai (2016, 2017 m. gimimo).  

 

V. DALYVIŲ REGISTRACIJA 

18. Pageidaujantys dalyvauti Projekte, registruojasi internetiniame puslapyje 

www.mazujuzaidynes.lt, užpildydami dalyvio anketą (dalyvio anketą pildo tik vienas įstaigos 

atstovas, registruodamas visą įstaigą). Registracijos pradžia spalio 3 d. 14.00 val. pabaiga – 

lapkričio 30 d. 18.00 val.  

19. Visi į Projektą užsiregistravę dalyviai, apie sėkmingą registraciją informuojami iki gruodžio 15 

d., nurodytais el. pašto adresais. 

20. Visa Projekto dalyviams aktuali informacija bus teikiama Projekto koordinatoriaus registracijos 

metu nurodytais kontaktais (el. paštu, telefonu, paštu ir t.t.). Už teisingų registracijos duomenų 

pateikimą atsakingi Projekto dalyviai. 

21. Užsiregistravę ir po gruodžio 15 d. informacijos negaunantys dalyviai, privalo nedelsiant kreiptis 

į Projekto koordinatorių Nuostatuose nurodytais kontaktais. 

 

VI. PROJEKTO DALYVIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

22. Projekto dalyviai įsipareigoja:  

22.1. Informuoti ugdytinių tėvus apie dalyvavimą Projekte ir gauti jų sutikimą viešai skelbti 

renginių nuotraukas (jei nuotraukų viešinimas įtrauktas į įstaigos vidaus taisykles, pati įstaiga 

atsako už tinkamą nuotraukų viešinimą). 

22.2. Užtikrinti 2 asmenų dalyvavimą Mokymuose pedagogams. 

22.3. Parengti ir iki 2023 02 01 d. atsiųsti Projekto koordinatoriui el. paštu ltmzaidynes@gmail.com 

tinkamai užpildytus ir įstaigos vadovo patvirtintus Virtualių užsiėmimų dalyvių sąrašus (PDF 

formatu). 

22.4. Vykdyti Virtualius užsiėmimus 3k/sav. 8 savaites pagal pačių pasirinktą tvarkaraštį (veiklų 

tvarkaraščio Projekto koordinatoriui atsiųsti nereikia). 

22.5. Iki 2022 03 01 užpildyti Projekto koordinatoriaus atsiųstą anketą, nurodant joje tikslią 

Festivalio įstaigoje  datą/datas, vietą ir planuojamą dalyvių skaičių. 

http://www.mazujuzaidynes.lt/
mailto:riukkpa@gmail.com


22.6. Parengti ir iki 2023 04 28 d. atsiųsti Projekto koordinatoriui el. paštu ltmzaidynes@gmail.com 

tinkamai užpildytus ir įstaigos vadovo patvirtintus Festivalių įstaigose” dalyvių sąrašus (PDF 

formatu). 

22.7. Suorganizuoti ir įvykdyti „Lietuvos mažųjų žaidynių“ festivalį įstaigoje”, laikantis šių 

Nuostatų ir Projekto organizatorių rekomendacijų. 

22.8. Parengti ir, ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki Respublikinio festivalio datos, atsiųsti Projekto 

koordinatoriui el. paštu ltmzaidynes@gmail.com tinkamai užpildytus ir įstaigos vadovo 

patvirtintus Respublikinių ,,Lietuvos mažųjų žaidynių" festivalių dalyvių (6 vaikų ir 2 

pedagogų) sąrašus (PDF formatu). 

22.9. Užtikrinti įstaigos komandos dalyvavimą artimiausiame mieste  vyksiančiame 

Respublikiniame festivalyje. 

22.10. Iškilus aplinkybėms, kurių įstaiga negali suvaldyti ir dėl kurių įstaigos komanda negali atvykti 

į Respublikinį festivalį, nedelsiant, bet ne vėliau kaip likus  2 savaitėm iki numatytos renginio 

datos, informuoti Projekto koordinatorių el. paštu ltmzaidynes@gmail.com. 

22.11. Laiku neinformavus ir neatvykus į Respublikinį festivalį, padengti Projekto organizatoriams 

visas su komandos neatvykimu susijusias išlaidas. 

22.12. Užtikrinti, kad Respublikinių festivalių dalyviai vilkėtų specialią aprangą (LTMŽ 

marškinėlius) ir sportinę avalynę. 

22.13. Skirti atsakingus už vaikų saugumą asmenis, vykstant į Respublikinį festivalį ir iš jo, bei 

festivalio metu. 

22.14. Užtikrinti, kad vaikai, pedagogai ir tėvai laikytųsi pagarbaus ir drausmingo elgesio taisyklių 

Respublikinių festivalių metu.   

 

VII. MOKYMŲ PEDAGOGAMS ORGANIZAVIMAS 

23. Mokymai pedagogams vyks 5 Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Alytuje ir 

Palangoje. Esant nenumatytoms aplinkybėms Projekto organizatoriai pasilieka teisę vykdyti 

mokymus kitame mieste iš anksto apie tai informuodami dalyvius. Pasirinktas miestas nuo 

suplanuotojo negali būti nutolęs daugiau kaip 30 km. 

24. Mokymų metu dalyviai gaus Projekto marškinėlius vaikams ir suaugusiems bei dalyvavimą 

patvirtinančius, ir Projekto veiklas įstaigose koordinuoti įgalinančius, 6 val. seminaro dalyvio 

pažymėjimus. 

25. Į mokymus Projekto dalyviai vyksta savo lėšomis. 

26. Už dalyvių maitinimą mokymu metu atsakingi Projekto organizatoriai. 

mailto:riukkpa@gmail.com
mailto:riukkpa@gmail.com
mailto:riukkpa@gmail.com


 

VIII. VIRTUALIŲ UŽSIĖMIMŲ ORGANIZAVIMAS 

27. Virtualūs užsiėmimai vykdomi Projekte dalyvaujančiose įstaigose. Už jų tvarkaraščio sudarymą 

ir vykdymą atsakingi Projekto veiklų koordinatoriai įstaigose. 

28. 2023 vasario - kovo mėn. sistemingai (ne rečiau kaip 3 k/sav.) vyksta Virtualūs užsiėmimai, 

naudojant Projekto organizatorių pateiktą metodinę medžiagą. 

29. Virtualių užsiėmimų dalyvių skaičių planuoja įstaiga. Rekomenduojama, kad juose dalyvautų visi 

ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus (3-7 m.) vaikai. 

30. Iki Virtualių užsiėmimų pradžios 2023 02 01 Projekto veiklų koordinatoriai įstaigose el. paštu 

ltmzaidynes@gmail.com atsiunčia tinkamai užpildytus ir įstaigos vadovo patvirtintus ,,Virtualių 

fizinio raštingumo užsiėmimų” dalyvių sąrašus (PDF formatu). 

 

IX. FESTIVALIŲ ĮSTAIGOSE ORGANIZAVIMAS 

31. Festivalius įstaigose organizuoja ir vykdo Projekto dalyviai. Esant poreikiui, įstaigos vadovas 

vidaus įsakymu patvirtina Festivalių įstaigoje organizacinę grupę, kuriai vadovauja Projekto 

veiklų koordinatoriai įstaigose. 

32. Festivalių įstaigoje organizatoriai  pasirenka renginio/renginių datą, vietą, numato dalyvių skaičių 

ir pateikia šią informaciją Projekto koordinatoriui iki 2023 03 01 d. užpildydami specialią anketą. 

33. Įvykdę veiklą, Projekto veiklų koordinatoriai įstaigose iki 2023 04 28 d. atsiunčia Projekto 

koordinatoriui el. paštu ltmzaidynes@gmail.com tinkamai užpildytus ir įstaigos vadovo 

patvirtintus „Lietuvos mažųjų žaidynių“ festivaliai įstaigose” dalyvių sąrašus (PDF formatu). 

34. Lietuvos mažųjų žaidynių festivaliuose įstaigoje dalyvauja visa įstaigos bendruomenė 

(neišskiriant ankstyvojo amžiaus). 

 

X. RESPUBLIKINIŲ FESTIVALIŲ  ORGANIZAVIMAS 

 

35. Renginius koordinuoja ir vykdo RIUKKPA. 

36. Už vaikų saugumą ir žiūrovų elgesį atsako įstaigas lydintys pedagogai. 

37. Komandos į renginius suskirstomos, remiantis geografiniu principu (ne toliau nei 100 km. nuo jų 

gyvenamosios vietos. Nesant palankių alternatyvų su Projekto dalyviais tariamasi asmeniškai). 

mailto:riukkpa@gmail.com
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38. Renginiuose dalyvauja dalyvauja 8 asmenų (3 berniukai, 3 mergaitės, 2 pedagogai) komanda iš 

kiekvienos Projekte užsiregistravusios įstaigos. 

39. Renginiai organizuojami rato Sistema. Užduotys nereikalauja specialaus pasirengimo, todėl 

dalyviams iš anksto nepateikiamos.  

40. Užduočių atlikimo rezultatai nefiksuojami ir nugalėtojai nenustatomi. Individualūs pasiekimai ir 

komandinė sėkmė įvertinami žodžiu, bei pažymint pažymima specialiu antspaudu komandiniame 

,,Lietuvos mažųjų žaidynių” festivalio dalyvių pase. 

41. Festivalių žiūrovų skaičius neribojamas. 

 

XI. APDOVANOJIMAI 

42. Lietuvos mažųjų žaidynių dalyviai apdovanojami organizatorių įsteigtais ir nuostatuose 

nurodytais prizais.  

43. Projekto dalyviai privalo laikytis dalyvių apdovanojimo reikalavimų ir savavališkai nesteigti 

prizų, nesuderintų su projekto organizatoriais (taurių, medalių ir t.t). 

44. „Lietuvos mažųjų žaidynių“ dalyvio diplomų maketai siunčiami Projekto dalyviams registracijoje 

nurodytu el. paštu, ne vėliau kaip likus 2 savaitėm iki Lietuvos mažųjų žaidynių festivalio 

įstaigoje pradžios. Už diplomų spausdinimą atsakingi Projekto dalyviai. 

45. Padėkos už Projekto veiklų organizavimą siunčiamos Projekto veiklų koordinatoriams įstaigoje 

įvykdžius visus įsipareigojimus nurodytu el. paštu. 

46. Respublikinių ,,Lietuvos mažųjų žaidynių” festivalių dalyviai apdovanojami padėka (įstaigai), 

dalyvio pasais, atminimo taurėmis, medaliais ir atminimo dovanomis. 

 

XII. VIEŠINIMAS  

47. Projekto dalyviai įsipareigoja viešinti savo dalyvavimą projekte:  

47.1. Pristatydami projektą įstaigos bendruomenei. 

47.2. Įkeldami informaciją apie dalyvavimą projekte į įstaigos internetinę svetainę. 

47.3. Paskelbdami pranešimą įstaigos socialiniuose tinkluose. 

47.4. Paskelbdami pranešimą, regioninėje, respublikinėje spaudoje (pagal galimybes). 

47.5. Dalindamiesi Projekto veiklų akimirkomis Lietuvos mažųjų žaidynių Facebook paskyroje. 

48. Viešinant informaciją apie Projektą pagal galimybes naudoti projekto logotipą, atsižvelgiant į 

logotipo naudojimo taisykles. 



49. Viešinant informaciją apie Projektą, naudoti prierašą „Projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės, kurį 

organizuoja Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija ir Lietuvos 

tautinis olimpinis komitetas iš dalies finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį 

administruoja Švietimo mainų paramos fondas”. 

 

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

50. Visi ginčai, susiję su Projekto vykdymu sprendžiami susitarimo būdu, atsiuntus raštišką 

pretenziją organizatoriams el. paštu ltmzaidynes@gmail.com. 

51. Projekto organizatoriai turi teisę keisti ir papildyti projekto nuostatus viso projekto metu.  

 

Kontaktai komunikacijai: 

Audronė Vizbarienė – projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ koordinatorė 

Tel. nr. +370 673 47956 

El. paštas ltmzaidynes@gmail.com 
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