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Priedas Nr. 1 

 

SUDERINTA:                                                                                                                  TVIRTINU: 

LTOK prezidentė                                                                                                RIUKKPA prezidentė 

Daina Gudzinevičiūtė                                                                                            Audronė Vizbarienė 
2021                                                 2021 

 

LIETUVOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTO 

 „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2022“ 

NUOSTATAI 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2022” nuostatai 

(toliau – Nuostatai) nustato 2022 metų Lietuvos mažųjų žaidynių (toliau – Žaidynių) tikslus, 

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

projekto dalyvių apdovanojimų tvarką. 

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

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

3. Projektą „Lietuvos mažųjų žaidynės“ iš dalies finansuoja Sporto rėmimo fondas kurį 

administruoja švietimo mainų paramos fondas ir LTOK. 

4. Projekto koordinatorius – RIUKKPA. 

5. Projekto dalyviai – Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigos, užsiregistravusios dalyvauti 

Lietuvos mažųjų žaidynėse 2022, ir jų ugdytiniai, pedagogai.  

6. Lietuvos mažųjų žaidynių koordinatoriai įstaigose – ikimokyklinių ugdymo įstaigų dalyvių 

deleguoti pedagogai, kurie dalyvavo Lietuvos mažųjų žaidynių mokomajame seminare. 

7. Lietuvos mažųjų žaidynių vykdytojai – įstaigos ar organizacijos, kurios yra atsakingos už 

Žaidynių I, II ir III etapų vykdymą (žr. 10 punktą). 

8. Lietuvos mažųjų žaidynių mokomieji seminarai – mokomieji seminarai, supažindinantys 

dalyvius su projekto idėjomis, vykdymo tvarka, turiniu ir metodinėmis rekomendacijomis. 

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

 

 I-asis etapas II-asis etapas  III-iasis etapas 

Vykdytojas Ikimokyklinės 

ugdymo įstaigos 

(projekto dalyvės) 

Ikimokyklinės ugdymo 

įstaigos (projekto 

dalyvės) 

RIUKKPA 
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Koordinatoriai RIUKKPA 

Žaidynių 

koordinatoriai 

įstaigose dalyvėse 

RIUKKPA 

Žaidynių koordinatoriai 

įstaigose dalyvėse  

RIUKKPA 

LTOK 

Dalyviai Ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų 

ugdytiniai 

Ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų komandos (3 

berniukai, 3 mergaitės, 2 

pedagogai) 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

10. Projekto tikslas – Didinti (1-7 m) vaikų fizinį aktyvumą, taikant inovatyvias fizinio ugdymo 

formas. 

11. Projekto uždaviniai:  

11.1. Parengti ir vykdyti reguliarias virtualias fizinio aktyvumo pamokėles 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 ugdymo pedagogus su fizinį aktyvumą skatinančių 

veiklų organizavimo metodikomis.  

 

 

III. PROJEKTO EIGA 

 

12.  Žaidynes sudaro penkios fazės: pedagogų mokymai, tvarkaraščių sudarymas, pirmasis, 

antrasis ir trečiasis etapai. 

13. Žaidynių vykdymo data – 2021 metų lapkričio 4 – 2022 metų birželio 30 d.  

14. Projekto vykdymo schema nustato projekto fazes, datas, veiklas, atsakingas organizacijas: 

DATA FAZĖ VEIKLA ATSAKINGA 

ORGANIZACIJA 

Nuo 

2021 11 04 
Iki 

2021 12 15 

Dalyvių registracija 

 

Įstaigos, pageidaujančios dalyvauti 

projekte, registruojasi  
užpildydami dalyvio anketą 

elektroninėje formoje. 

RIUKKPA 

LTOK 
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2021 01 10-

28 
 

Lietuvos mažųjų 

žaidynių nuotoliniai 
mokomieji 

seminarai 

Seminare dalyvauja projekte „Lietuvos 

mažųjų žaidynės“ dalyvaujančių 
įstaigų  atstovai–koordinatoriai 

įstaigose.  Dalyviams pateikiama 
metodinė medžiaga, aptariami 

atnaujinti LTMŽ nuostatai, pasiūlomos 

II žaidynių etapo organizavimo idėjos. 

RIUKKPA 

LTOK 

Nuo 

2021 01 31 
iki 

2021 03 31 

Pirmasis etapas  

Virtualios fizinio 
ugdymo pamokėlės 

Įstaigose dalyvėse vykdomos 

ugdomosios veiklos- 8 nuotolinės 
pamokėlės 

RIUKKPA, 

LTOK 

Lietuvos 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos 

Nuo 

2021 04 04 
iki 

2021 04 29 

Antrasis etapas 

„Lietuvos mažųjų 
žaidynės“ įstaigose 

Kiekviena įstaiga savarankiškai 

praveda „Lietuvos mažųjų žaidynių“ 
renginį. Renginio organizavimo formą 

ir turinį dalyviai renkasi savo nuožiūra. 

Organizatoriai suteikia pagalbinę video 
medžiagą, rekomendacijas. 

RIUKKPA, 

LTOK 
 

Nuo 

2021 05 02 
iki 

2021 06 30 

Trečiasis etapas 

„Lietuvos mažųjų 
žaidynių“ festivaliai 

 

 „Lietuvos mažųjų žaidynės“ 

festivaliai. 10 LTMŽ festivalių 
penkiuose 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. Žaidynių dalyviai – Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigos, užsiregistravusios dalyvauti 

projekte. 

16. I ir II etapo dalyvių ugdytinių amžius ir skaičius neribojamas. Dalyvauja visi 

įstaigos ugdytiniai, pedagogų skaičius santykiu 2:20 (2 pedagogai, 20 vaikų). 

17. III etapų dalyvių ugdytinių amžius – 5-6 metai (2016 m. gimimo). Komandą 

sudaro 6 ugdytiniai (3 berniukai ir 3 mergaitės). Komandą lydi 2 pedagogai.  
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V. DALYVIŲ REGISTRACIJA 

 

18. Pageidaujantys dalyvauti projekte, registruojasi internetiniame puslapyje 

www.mazujuzaidynes.lt užpildydami dalyvio anketą. Registracijos pabaiga – gruodžio 15 d. 22.00 

val.  

18.1. Į projektą patekusios įstaigos gaus informaciją apie tolesnius projekto vykdymo etapus 

elektroniniu paštu, nurodytu registracijos metu.  

 

VI. PROJEKTO DALYVIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

19. Projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“ užsiregistravusios dalyvauti įstaigos įsipareigoja:  

19.1. Po registracijos patvirtinimo, iki pirmojo etapo, parengti projekto dalyvių sąrašus 

užpildydami specialiai tam skirtą formą ir atsiųsti projekto organizatoriams PDF formatu el. paštu 

riukkpa@gmail.com 

19.2.  Surinkti visų projekte dalyvaujančių vaikų tėvų leidimus dalyvauti projekte (2 priedas).  

19.3. Įstaiga sutinka atsivežti komandų sąrašus ir tėvų sutikimus į III etapo renginį. 

19.4. Organizatoriai tėvų sutikimus saugos 5 metus nuo įstaigos registracijos projekte pradžios. 

19.5. Įstaigos tėvų sutikimus privalo saugoti iki projekto pabaigos. 

19.6. Bendradarbiauti su projekto koordinatoriumi (RIUKKPA), įgyvendinant I ir II 

etapo veiklas visiems savo įstaigos ugdytiniams. 

19.7. Užtikrinti 2 pedagogų, Žaidynių koordinatorių įstaigoje, dalyvavimą mokomuosiuose 

seminaruose ir renginiuose. 

19.8. Naudotis organizatorių pateikta metodine medžiaga, vykdant I ir II Lietuvos mažųjų 

žaidynių etapą. Visais metodiniais klausimais kreiptis  į projekto koordinatorių elektroniniu paštu 

riukkpa@gmail.com arba telefonu +37067347956. 

19.9. Užtikrinti įstaigos komandos dalyvavimą artimiausiame mieste  vyksiančiame Lietuvos 

mažųjų žaidynių III etapo renginyje. 

19.9.1. Iškilus problemoms ar kitoms aplinkybėms, kurių pasėkoje įstaiga negali atvykti į III 

etapo renginį, įstaiga privalo informuoti likus 2 savaitėms projekto koordinatorius el. paštu 

riukkpa@gmail.com 

19.9.2. Įstaigai neinformavus ir neatvykus į III etapą, organizatoriai pasilieka teisę 

svarstyti tolimesnį įstaigos dalyvavimą Lietuvos mažųjų žaidynių projekte ateityje. 

19.10. Komandos ir jas lydintys pedagogai į visus etapus atvyksta su tvarkinga apranga ir sportine 

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

19.11. Atvykus į etapo renginius, komandą lydintys pedagogai pateikia organizatoriams 

dalyvių ir juos lydinčių asmenų, atsakingų už vaikų saugumą, sąrašą (ant firminio blanko, patvirtintą 

įstaigos vadovo). 

19.12. Komandas lydintys pedagogai atsako už vaikų saugumą vykstant į renginius ir iš jų, bei 

pačių renginių metu. 

19.13. Komandas lydintys pedagogai užtikrina, kad vaikai, pedagogai ir tėvai laikytųsi Lietuvos 

mažųjų žaidynių kilnaus elgesio kodekso visų projekto etapų metu. 

19.14. Renginių metu, komandas lydintys pedagogai talkina vaikams, netrukdydami etapų 

koordinatoriams ir vykdytojams. Jei užduotis reikalauja savarankiško atlikimo, pedagogai atsako tik 

už komandos tvarką. 

19.15. Viešindami informaciją apie projektą, dalyviai naudoja 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. 

 

VII. ŽAIDYNIŲ I ETAPO ORGANIZAVIMAS  

 

20. Žaidynių I etapo vykdymo tvarka: 

20.1. I etapas vykdomas projekte dalyvaujančiose įstaigose. Už jo vykdymą atsakingi 

Žaidynių koordinatoriai įstaigose, išklausę nuotolinį Lietuvos mažųjų žaidynių mokomąjį seminarą 

ir turintys tai patvirtinantį dokumentą.  

20.2. I etapą vykdantys pedagogai 2021 metų vasario-kovo mėnesiais organizuoja fizinio 

ugdymo veiklas, naudodamiesi projekto organizatorių pateiktomis virtualiomis pamokėlėmis. 

20.3. I etape (įstaigose) dalyvauja visa įstaigos bendruomenė. Neišskiriant ankstyvojo 

amžiaus (Veiklų modifikavimo ir adaptavimo pasiūlymai bus pateikti seminarų metu) 

 

VIII. ŽAIDYNIŲ II ETAPO ORGANIZAVIMAS 

 

21. Žaidynių II etapo vykdymo tvarka:  

21.1. II etapas vykdomas projekte dalyvaujančiose įstaigose. Už jo vykdymą atsakingi 

Žaidynių koordinatoriai įstaigose, išklausę specialų Lietuvos mažųjų žaidynių mokomąjį seminarą ir 

turintys tai patvirtinantį dokumentą.  
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21.2. II etapą vykdantys pedagogai, organizuoja „Lietuvos mažųjų žaidynės 2022“ renginį 

įstaigoje,  vadovaudamiesi organizatorių rekomendacijomis ir savarankiškai parinkdami užduotis. 

Vykdytojai atsako už renginio turinį. 

21.3. II etape (įstaigose) dalyvauja visa įstaigos bendruomenė (neišskiriant ankstyvojo 

amžiaus). 

21.4. Įgyvendinus II etapą, pedagogai suformuoja ugdytinių komandą, kuri atstovaus įstaigą 

III etape. 

IX. ŽAIDYNIŲ III ETAPO ORGANIZAVIMAS 

 

22. Žaidynių III etapo vykdymo tvarka: 

22.1. III etapą koordinuoja ir vykdo RIUKKPA. 

22.2. Komandos į III etapo renginius suskirstomos, remiantis geografiniu principu. 

22.3. III etape organizuojami „Lietuvos mažųjų žaidynių“ festivaliai. 

22.4. III etape dalyvauja 8 asmenų (3 berniukai, 3 mergaitės, 2 pedagogai)  komanda. 

22.5. III etapo renginiai organizuojami rato sistema: 

22.5.1. Parengiamas numatytas skaičius „stotelių“ (užduotys nereikalauja specialaus 

pasirengimo, todėl dalyviams iš anksto nepateikiamos).  

22.5.2. Vienoje „stotelėje“ dalyvauja numatytas skaičius komandų.  

22.5.3. Užduoties išaiškinimui ir atlikimui skiriamos 5 minutės, pasikeitimui – 1 minutė. 

22.5.4. „Stotelėse“ rezultatai nefiksuojami ir taškai neskaičiuojami. Individualūs pasiekimai 

ir komandinė sėkmė įvertinami žodžiu.  

23. Atlikus užduotį, tai pažymima specialiu antspaudu komandiniame Žaidynių dalyvių pase. 

 

X. APDOVANOJIMAI 

 

24. I ir II etapo dalyvių apdovanojimai: „Lietuvos mažųjų žaidynių“ dalyvio diplomas 

(vaikams), padėka „už dalyvavimą projekte“ (pedagogams), padėka įstaigos bendruomenei už 

žaidynių I ir II etapų organizavimą (siunčiami el. paštu, pasibaigus antrajam etapui). 

24.1. Elektroniniai diplomai ir padėkos siunčiami elektroniniu paštu, įstaigos padėkas ir 

diplomus atsispausdina pačios, atsižvelgdamos į dalyvaujančių vaikų ir pedagogų skaičių. 

25. III etapo dalyvių apdovanojimai: „Lietuvos mažųjų žaidynių“ atminimo dovanos.  
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XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

27. Visi ginčai, susiję su projekto vykdymu sprendžiami susitarimo būdu, atsiuntus raštišką 

pretenziją organizatoriams el. paštu riukkpa@gmail.com  

28. Lietuvos mažųjų žaidynių dalyviai apdovanojami organizatorių įsteigtais ir nuostatuose 

nurodytais prizais.  

29. I ir II etapus organizuojančios įstaigos privalo laikytis dalyvių apdovanojimo 

reikalavimų ir savavališkai nesteigti prizų, nesuderintų su projekto organizatoriais (taurių, medalių ir 

t.t). 

30. Organizatoriai turi teisę keisti ir papildyti projekto nuostatus viso projekto metu.  

31. Kontaktai komunikacijai: 

Audronė Vizbarienė – projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ koordinatorė 

Tel. nr. +370 673 47956 

El. paštas riukkpa@gmail.com 

Vita Balsytė – LTOK Olimpinio švietimo direktorė 

Tel. nr. +370 5 2780657 

El. paštas vita@ltok.lt 


