
 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ 

CENTRO DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO 

UGDYMO GRUPIŲ OLIMPINIO FESTIVALIO „ŽAIDIMŲ FIESTA“ 

ORGANIZAVIMO 

 

2022 m. kovo 1 d. Nr. VL- 

Radviliškis 
 

Vadovaudamasis Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro 

Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus 2022 m. veiklos planu ir palaikydamas 

Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ iniciatyvą: 

1. Nur o dau  2022 m. kovo 25 d. 10.00 val. Radviliškio miesto stadione (Radvilų g. 6, 

Radviliškis) organizuoti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupių 

olimpinį festivalį „Žaidimų fiesta“. 

2. T v ir t inu  Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupių 

olimpinio festivalio „Žaidimų fiesta“ nuostatus (pridedama). 

3. Paved u :  

3.1. Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupių olimpinio 

festivalio „Žaidimų fiesta“ įsakymo vykdymo kontrolę Radviliškio rajono savivaldybės švietimo 

ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus vedėjai Ritai 

Vaigauskienei .  

3.2. įsakymo organizavimą ir koordinavimą – Radviliškio rajono savivaldybės švietimo 

ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkei 

Gailutei Toleikienei. 

 

Direktorius Vaidotas Jakavičius 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Parengė  

(parašas)  

Gailutė Toleikienė, tel. 8422 50 380, el. p. gailute@ugdcentras.lt  

(2022-03-01) 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Radvili%C5%A1kis
mailto:gailute@ugdcentras.lt


 
PATVIRTINTA 

Radviliškio rajono savivaldybės 

švietimo ir sporto paslaugų centro 

direktoriaus 
2022-03-01 įsakymu Nr. VL- 

 

LIETUVOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO 

GRUPIŲ OLIMPINIO FESTIVALIO „ŽAIDIMŲ FIESTA“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupių olimpinio 

festivalio „Žaidimų fiesta“ (toliau – Festivalis) nuostatai nustato tikslą, uždavinius, organizatorius, 

dalyvius, festivalio sąlygas, organizavimo tvarką ir apdovanojimus. 

2. Festivalio partneriai – Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų 

centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius. 

3. Organizatoriai – Radviliškio lopšelis-darželis „Eglutė“. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – didinti vaikų fizinį aktyvumą, populiarinti olimpines idėjas ikimokyklinio 

amžiaus vaikų tarpe, formuoti teigiamą požiūrį į sportą.  

5. Uždaviniai: 

5.1. sudaryti sąlygas saugiam ir aktyviam judėjimui; 

5.2. tenkinti vaikų fizinio aktyvumo poreikį, skatinti aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą; 

5.3. stiprinti nusiteikimą ir gebėjimą sieti savo asmenybę su olimpiniu sportu; 

5.4. skatinti vaikų teigiamas emocijas sportuojant su bendraamžiais. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

6. Festivalyje gali dalyvauti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio 

ugdymo grupių 5–6 m. vaikų komandos: 

6.1.  įstaigą atstovauja viena komanda, kurią sudaro 6 dalyviai (mergaitės ir berniukai); 

6.2. komanda turi savo pavadinimą, skanduotę ir sportinę aprangą. 

7. Registracija stabdoma užsiregistravus 10-čiai komandų. 

 

IV SKYRIUS 

VIETA IR LAIKAS 

 

8. Festivalis vyks 2022 m. kovo 25 d. 10.00 val. Radviliškio miesto stadione (Radvilų g. 6, 

Radviliškis). 



 

V SKYRIUS 

PROGRAMA  

 

9. Olimpinio festivalio komandų paradas. 

10. Olimpinio festivalio atidarymas. 

11. Dalyvių prisistatymas (šūkis ar skanduotė). 

12. Muzikinis sveikinimas – dalyvių mankšta. 

Pagrindinė dalis – darbas sektoriuose (sektoriuje komanda atlieka organizatorių parengtas 

užduotis, žaidžia žaidimus) sportinėms užduotims papildomo pasirengimo nereikia. 

13. Festivalio uždarymas, dalyvių apdovanojimai. 

14. Festivalyje bus fotografuojama. Nuotraukos gali būti viešinamos spaudoje, įstaigos 

internetiniame puslapyje, socialinėje paskyroje. 

 

VI SKYRIUS 

FESTIVALIO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

15. Dalyvio paraišką siųsti iki 2022 m. kovo 18 d. el. p. rdl.eglute@gmail.com (1 priedas). 

16. Informaciją apie festivalį teikia Radviliškio lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Ingrida Budrienė tel. 8 422 54 669, el. p. rdl.eglute@gmail.com. 

17. Ugdymo įstaigos dalyvaujančios Festivalyje yra atsakingos už tėvų sutikimus 

fotografuoti vaikus ir nuotraukų viešinimą. Sutikimu laikoma atsiųsta paraiška dalyvauti 

Festivalyje. 

 

VII SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 

 

18. Festivalio dalyviai bus apdovanoti Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto 

paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus padėkomis ir atminimo 

dovanomis. 

18.1. Pedagogams parengusiems ugdytinius Festivaliui bus išduodamos kvalifikacijos 

tobulinimo pažymos, kurios bus išsiųstos nurodytais pedagogų asmeniniais el. p.  

 

IX SKYRIUS 

FESTIVALIO ORGANIZATORIAI IR KOMISIJA 

 

19. Festivalio organizavimo komisija: 

19.1. Asta Varkulevičienė, Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorė, komisijos 

pirmininkė; 

19.2. Ingrida Budrienė, Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorės pavaduotoja 

ugdymui, komisijos narė; 

19.3. Areta Janušonienė, Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ mokytoja, komisijos 

narė; 

19.4.  Gitana Ramoškienė, Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ vyresnioji mokytoja, 

komisijos narė; 

mailto:rdl.eglute@gmail.com
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19.5.  Rasma Kuzmickienė, Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ vyresnioji mokytoja, 

komisijos narė; 

19.6.  Jolanta Terminienė, Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ judesio korekcijos 

specialistė metodininkė, komisijos narė; 

19.7.  Kristina Jankutė, Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ vyresnioji mokytoja, 

komisijos narė. 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 priedas 

LIETUVOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO 

GRUPIŲ OLIMPINIO FESTIVALIO „ŽAIDIMŲ FIESTA“ 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

Eil. 

Nr. 

Dalyvio vardas, pavardė 

 

Įstaigos 

pavadinimas 

Pedagogo vardas, 

pavardė, 

kvalifikacinė kategorija, 

el. p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


