
 
 

 

 

 

 
Mano vasara saugi 

2017 m. gegužės 31 d. 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Konstitucijos pr. 25, Vilnius. 

 
 

IDĖJA 

Tarptautinė vaikų gynimo diena – tai priminimas visuomenei apie būtinybę 
saugoti ir gerbti vaikų teises. Tai pagrindinė sąlyga kuriant ir formuojant 
humanišką, teisinę ir dvasiškai sveiką visuomenę. 
Vaikų prigimtinis poreikis ugdymuisi „nepripažįsta“ pertraukų – pažintiniai poreikiai ir komunikaciniai interesai 
ir atostogų metu turi likti aktyvūs. Kokybiškas vasaros užimtumas sudaro sąlygas vaikams tęsti ugdymąsi vasarą 
bei atveria didžiules galimybes ugdyti vaikų vertybes, plėtoti asmeninius gebėjimus, saugoti ir stiprinti sveikatą. 
 
Todėl norint atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų ir jaunimo saugų bei kokybišką poilsį Lietuvos vaikų ir jaunimo 
centras jau antrus metus inicijuoja renginį „Mano vasara saugi“. 
 
 

RENGINIO DALYS 

 Edukaciniai, pažintiniai, kūrybiniai, sportiniai užsiėmimai vaikams ir jaunimui.  

 Stovyklų pristatymo mugė, skirta pristatyti galimybes pasirinkti vaikų vasaros edukacines programas 
ir vaikų poilsio stovyklas. 

 Konferencija „Saugumo garantija. Kas ją gali suteikti?“. 
 
 

UŽSIĖMIMAI 

Akcija „Vilnius striksi“  
11.00–11.15 val. 

Renginio pradžią paskelbs visi renginyje dalyvaujantys moksleiviai kartu su 
aplinkinių, Konstitucijos pr. įsikūrusių verslo centrų darbuotojais. Šios akcijos metu 
visi dalyviai aikštėje prie LVJC bus kviečiami šokinėti su šokdynėmis. Tai vienas 
efektyviausių būtų apšilti prieš fizinę veiklą ir kartu labai smagus pratimas, kuriam 
tereikia šokdynės.  

Estafečių turnyras Jo metu užsiregistravusios moksleivių grupės išbandys savo jėgas įvairių gebėjimų 
reikalaujančiose užduotyse. Vienos komandos dalyvių skaičius turi būti 10 asm.  
Laimėtojai bus apdovanoti medaliais ir diplomais. 

Gelbėjimo darbų 
pristatymas 
12.30 val. 

Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 3-oji komanda 
pademonstruos gaisrų gesinimo įrangą ir gyvai parodys kaip su turima hidrauline 
gelbėjimo įranga išlaisvinami žmonės iš sumaitoto automobilio. Taip pat komanda 
padės įsivaizduoti, kaip greita ir patogi susisiekimo priemonė, t.y. lengvoji mašina, 
nesilaikant saugaus eismo taisyklių, gali tapti neleidžianti ištrūkti metalo krūva . 

Saugaus elgesio 
vandenyje ir prie 

Vasarą skęsta daigiau vaikų. Specialistai teigia, kad dažniausios skendimų 
priežastys –panika ir nežinojimas, kaip elgtis netikėtai įkritus į vandenį. LVJC 



 
 

 

 

vandens praktinių 
užsiėmimų programa 
„Saugus vaikas“ 
Didžiajame baseine 
11.15 val. 

treneriai praktinio užsiėmimo metu pamokys, kaip elgtis įkritus į vandenį su 
rūbais, kaip skendimo metu atkreipti aplinkinių dėmesį.  
Pirmoje užsiėmimo dalyje bus tikrinami vaikų plaukimo įgūdžiai, antroje – 
teoriniai patarimai ir praktiniai pasirodymai baseine, mokantys, kaip išgyventi 
netikėtai įkritus į vandenį. Taip pat Vilniaus apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos 6-oji komanda pademonstruos, kaip gelbėjamas skęstantysis, kaip savo 
darbą atlieka narai-gelbėtojai ir kokios yra saugaus elgesio prie vandens taisyklės. 
Dalyvių skaičius užsiėmime ribotas, būtina išankstinė registracija el. p. Migle.Vaiciuliene@lvjc.lt 
arba tel. 8 5 272 5748 

Susitikimai su Vilniaus 
policijos pareigūnais 

Kriminalistai, mobilios kuopos pareigūnai, kelių policijos pareigūnai papasakos apie 
savo darbo pobūdį, pasidalins patarimais, kaip saugoti save ir savo draugus ir kaip 
elgtis kilus grėsmei. Apie tai kaip išlikti saugiems primins nuotrauka su policijos 
simboliu šuniuku Amsiu.  

Muilo burbulai Leidžiant milžiniškus muilo burbulus susikursite linksmiausias ir įspūdingiausias 
akimirkas, kurias bus galima įamžinti nuotraukose.  

Oro balionų gamybos 
dirbtuvės 

Dirbtuvių metu vaikai susikurs po nuosavą oro balioną. 

Šokinėjimas per 
gumytę 

Senovinio žaidimo -šokinėjimo per gumytę - atgimimo turnyras.  

Įvairių šokių stilių 
užsiėmimai 

Moksleiviai galės išbandyti savo jėgas šokant Hip-hopą ir Lindi hopą. 

Gyvo stalo futbolo 
turnyras  

Specialioje aikštelėje komandų žaidėjai užims pozicijas, t.y. įsikibs į nepajudinamas 
atramas ir galės tik judinti kojas nepasitraukdami iš vietos. Žaidimas žaidžiamas 
imituojant stalo futbolą, lyg šis būtų daug kartų padidintas.  

Vilniaus apskrities 
priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos 
užsiėmimai 

Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 6-oji komanda pristatys, kaip 
veikia GPIS sistema, kuria naudojantis jūs būsite įspėjami apie artėjančias gamtos 
stichijas ir didelio masto nelaimes. 

Piknikas  
14.00–15.00 val. 

Visi kartu galėsime atsipalaiduoti, pasiklausyti smagios muzikos ir pasistiprinti lauke 
keptomis dešrelėmis bei pačių atsineštais sumuštiniais. Grilių dešrelėms kepti 
garantuojame. 

 
 

STOVYKLŲ MUGĖ 

Stovyklas ir jose planuojamas veiklas pristatys: VšĮ Robotikos Akademija, 
UAB „Kalba.Lt“, VšĮ Robotikos mokykla, Skautai neskautams, UAB Scandinavian Language School 
Mozaika, TOP FUN Vasaros stovykla, Baltic Council, Trako stovykla, Viešoji įstaiga „Varlinukas“ 
bei Sukarinta vaikų vasaros stovykla „Už Lietuvą” 2017, kuri įrengs Airsoft šaudymo palapinę ir praves šaudymo 
užsiėmimus ir kt. 
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KONFERENCIJA  „Saugumo garantija. Kas ją gali suteikti?“ 

Tikslas - atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų ir jaunimo saugumą vasaros metu, pasidalinti patirtimi vykdant 

prevencines vaikų saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens programas bei pristatyti skęstančiojo gelbėjimo 

ir pirmosios pagalbos teikimo skendusiajam principus.  

Konferencijos dalyviai: 

Visuomenės sveikatos biurų specialistai, mokyklų vadovai ir mokytojai, savivaldybių atstovai, Baseinų atstovai 

I dalis Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Mėlynoji salė 
9.30–10.00 Dalyvių registracija 

10.00–10.20 Sveikinimo žodis LR Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas 
(informacija tikslinama) 
Valdas Jankauskas, Lietuvos vaikų ir jaunimo 
centro direktorius 

10.20–10.40 Skendimų statistikos duomenys Liuda Ciesiūnienė, Sveikatos mokymo ir ligų 
prevencijos centro, Neinfekcinių ligų 
profilaktikos skyriaus vedėjos pavaduotoja 

10.40–11.00 Vaikų baimės ir drąsa išbandyti naujas 
veiklas. Kaip tėvai įtakoja vaiko saugaus 
elgesio įgūdžius. 

Lina Straukė, psichologė 
 

11.00–11.20 Lietuvos plaukimo federacijos patirtis ir 
gebėjimai vykdant programą „Mokėk 
plaukti ir saugiai elgtis vandenyje” 

Ilona Zuozienė, Lietuvos plaukimo federacijos 
viceprezidentė 
 

11.20–11.40 Geroji patirtis organizuotai mokant 
vaikus plaukti 

Julija Griškienė, Ignalinos r. Dūkšto mokyklos 
direktorė 

11.40–12.00 Lietuvos vaikų ir jaunimo centro 
vykdomų prevencinių edukacinių 
programų pristatymas 

Vaida Mockevičienė, Lietuvos vaikų ir 
jaunimo centro Sveikatingumo skyriaus 
vadovė 

12.00–12.45 Pietų pertrauka 

 

II dalis Lietuvos vaikų ir jaunio centras Didysis baseinas 

12.45–13.00 Programos „Plaukimo ABC“ pristatymas  Žana Skridlienė, Lietuvos vaikų ir jaunimo 
centro, Sveikatingumo skyriaus, Neformaliojo 
ugdymo mokytoja  

13.00–13.30 Skęstančiojo gelbėjimo principai Vilniaus apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos 6-oji komanda 

13.30–14.00 Pirmosios pagalbos teikimo 
skendusiajam principai. Praktinė 
paskaita.  

Vida Dubinskienė, Sveikatos mokymo ir ligų 
prevencijos centro, Sveikatos mokyklos 
visuomenės sveikatos edukologė 

14.00 Konferencijos pabaiga 
 


