
KLAIPĖDOS L.-D. „ALKSNIUKAS“ RENGINIŲ SAVAITĖS (2021.09.16-09.22) „JUDU SAUGIAI IR SVEIKAI“ PLANAS 

Savivaldybė/Organizacijos 

pavadinimas 

Data/Laikas Renginio 

pavadinimas 

Dalyviai Vieta 

(adresas) 

Atsakingi asmenys (vardas 

pavardė, pareigos, telefonas, el. 

paštas) 

Klaipėdos miesto l.-d. 

,,Alksniukas“  

2021 m. rugsėjo 16 d.–22 d.  

8.15 -8.40 

Ryto mankštos lauke  Įstaigos 

ugdytiniai ir 

mokytojai   

Alksnynės g. 

23, Klaipėda 

Gintarė Kuchalskienė,      

visuomenės sveikatos specialistė,  

alksniukas@sveikatosbiuras.lt 

Klaipėdos miesto l.-d.  

„Alksniukas“ 

2021 m. rugsėjo 16 d.  

9.30 val.  

 

,,Apibėgsiu stadioną 

tris kartus!“  

Priešmokyklinės 

„Boružėlių“ 

grupės ugdytiniai 

ir mokytojos 

 

Alksnynės g. 

stadionas  

Inga Alčauskienė, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja, 

inga.alcauskiene@alksniukas.lt  

Ingrida Stankienė, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja, 

ingrida.stankiene@alksniukas.lt 

Klaipėdos miesto l.- d.  

 „Alksniukas“ 

2021 m. rugsėjo 16 d.  

9.30 val. 

„Alksniukai didina 

saugumą kelyje - 

elektrinių paspirtukų 

saugus naudojimasis 

ir teisingas apsaugos 

priemonių 

dėvėjimas“ 

Priešmokyklinės 

„Meškiukų“ 

grupės ugdytiniai 

ir mokytojos 

Alksnynės g. 

23, Klaipėda 

Gintarė Kuchalskienė,      

visuomenės sveikatos specialistė,  

alksniukas@sveikatosbiuras.lt  

Klaipėdos miesto l.-d. 

„Alksniukas“ 

2021 m. rugsėjo 17 d.  

9.30 val.  

,,Kopsiu kopsiu taip 

aukštai aukštai!“  

Įstaigos 

ugdytiniai ir 

mokytojai   

Klaipėdos 

Simonaitytės  

kalnas 

 

 

 

 

 

 

 Inga Alčauskienė, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja, 

inga.alcauskiene@alksniukas.lt  

Ingrida Stankienė, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja, 

ingrida.stankiene@alksniukas.lt 
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Klaipėdos miesto l.-d. 

„Alksniukas“ 

2021 m. rugsėjo  20 d.  

9.30 val. 

„Lenktyniausiu su 

Marių bangomis“ 

 

 

Priešmokyklinės 

„Boružėlių“ 

grupės ugdytiniai 

ir mokytojos 

 

Ventės ragas, 

Šilutės 

rajonas 

 

Inga Alčauskienė, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja, 

inga.alcauskiene@alksniukas.lt  

Ingrida Stankienė, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja, 

ingrida.stankiene@alksniukas.lt 

Klaipėdos miesto l.-d. 

„Alksniukas“ ir l.-d. 

,,Sakalėlis“ 

2021 m. rugsėjo 20 d.  

10.00 val. 

Dalyvavimas 

bendrai 

finansuojamo 

valstybės Sporto 

rėmimo lėšomis, 

kurį administruoja 

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija ir 

Švietimo mainų 

paramos fondas, 

projekto „Aktyviai ir 

linksmai nori 

sportuoti „Sakalėlio“ 

vaikai!“  

(Nr. SRF-SIĮ-2020-

1-0254) veikloje 

„Judu saugiai ir 

sveikai, 

rungtyniaujam 

draugiškai ir 

linksmai“ 

Įstaigų ugdytiniai 

ir mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui ir kiti 

specialistai  

Šiaulių g. 11, 

Klaipėda 

Asta Lenkauskienė,  

direktorės pavaduotoja ugdymui, 

ugdymas@alksniukas.lt 

Rita Gansauskienė, vyriausioji 

specialioji pedagogė, l.-d. 

,,Sakalėlis“, 

sukas321@gmail.com 
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Klaipėdos miesto l.-d. 

„Alksniukas“ 

2021 m. rugsėjo 20 d.  

10.00 val. 

„Aš saugus kai mane 

saugo!“ 

Priešmokyklinės 

„Meškiukų ir 

Boružėlių“ 

grupės ugdytiniai 

ir mokytojos   

Alksnynės g. 

23, Klaipėda  

 

 

 Gintarė Kuchalskienė,      

visuomenės sveikatos specialistė,  

alksniukas@sveikatosbiuras.lt 

Klaipėdos miesto l.-d. 

„Alksniukas“ 

2021 m. rugsėjo 21 d. 

9.30 val. 

„Aš saugus kelyje – 

mokausi pažinti 

eismo ženklus“ 

Priešmokyklinės 

„Meškiukų ir 

Boružėlių“ 

grupės ugdytiniai 

ir mokytojos   

Alksnynės g. 

23, Klaipėda  

 

Gintarė Kuchalskienė,      

visuomenės sveikatos specialistė,  

alksniukas@sveikatosbiuras.lt 

Klaipėdos miesto l.-d. 

„Alksniukas“ 

2021 m. rugsėjo 21d.  

10.00 val. 

 

 

„Alksniukai 

sportuoja Sąjūdžio 

parke“  

Priešmokyklinės 

„Meškiukų“ 

grupės ugdytiniai 

ir mokytojos 

Sąjūdžio 

parko sporto 

aikštelė 

Kristina Kobzareva, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja, 

kristina.kobzareva@alksniukas.lt  

Klaipėdos miesto l.-d. 

„Alksniukas“ 

 

 

 

2021 m. rugsėjo 21 d.  

10.00 val. 

 

 

 

Žygis po 

mikrorajoną  

(Žardės tvenkinys, 

Simonaitytės 

kalnas). 

 

 

 

Įstaigos 

ugdytiniai ir 

mokytojai   

 

 

 

 

Klaipėda 

„Žardės“ 

tvenkinys, 

Simonaitytės 

kalnas 

 

 

 

Inga Alčauskienė, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja, 

inga.alcauskiene@alksniukas.lt  

Ingrida Stankienė, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja, 

ingrida.stankiene@alksniukas 

Klaipėdos miesto l.- d.  

 „Alksniukas“ 

2021 m. rugsėjo 22 d.  

10-11 val. 

 

13-14 val. 

,,Solidarumo 

bėgimas“ 

 Įstaigos 

bendruomenė 

Alksnynės g. 

23, 

Alksnynės g. 

stadionas; 

 

Inga Alčauskienė, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja, 

inga.alcauskiene@alksniukas.lt 

Asta Lenkauskienė,  

direktorės pavaduotoja ugdymui, 

ugdymas@alksniukas.lt  

Klaipėdos miesto l.- d.  

 „Alksniukas“ 

2021 m. rugsėjo 22 d.  

7.30-18 val. 

,,Diena be 

automobilio“ 

Įstaigos 

bendruomenė 

Alksnynės g. 

23, Klaipėda 

Asta Lenkauskienė,  

direktorės pavaduotoja ugdymui, 

ugdymas@alksniukas.lt 
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