PATVIRTINTA
Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro direktoriaus
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TURISTINIO DVIRAČIŲ ŽYGIO
„NUO VILNIAUS KATEDROS IKI BALTIJOS JŪROS“
SĄLYGOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Turistinio dviračių žygio „Nuo Vilniaus katedros iki Baltijos jūros“ sąlygos (toliau –
Žygis) reglamentuoja Žygio tikslus, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.
2. Žygio tikslas – skatinti jaunimą pažinti, gerbti, saugoti Lietuvos gamtos ir kultūros
paveldo unikalumą. Žygis skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms.
3. Uždaviniai:
3.1. paminėti atkurtos Lietuvos valstybės šimtmetį keliaujant dviračiais;
3.2 sudaryti sąlygas mokinių turizmo žinių plėtojimui;
3.3. populiarinti turizmą kaip asmenybės ugdymo priemonę, jaunimo fizinio aktyvumo,
sveikos gyvensenos bei užimtumo būdą.
II. ŽYGIO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SĄLYGOS
4. Žygį organizuoja ir vykdo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau –
Centras). Varžybų partneriai – Jaunimo turizmo klubas „Vilniaus žigūnas“, Lietuvos keliautojų
sąjunga, Rokiškio r. Kriaunų ir Skuodo r. Mosėdžio seniūnijos, Labanoro, Sartų, Žagarės ir Ventos
regioniniai parkai.
5. Žygis vyks 2018 m. birželio 18−27 dienomis. Žygio maršrutas – Vilnius–Pabradė–
Liūlynė–Januliškis–Labanoras–Saldutiškis–Tauragnai–Antalieptė–Dusetos–Bradesiai–Kriaunos–
Rokiškis–Pandėlys–Biržai–Gulbinai–Saločiai–Kienėnai–Žeimelis–Kriukai–Joniškis–Žagarė–
Akmenė–Viešniai–Seda–Barstyčiai–Apuolė–Mosėdis–Skuodas–Darbėnai–Šventoji.
6. Žygyje gali dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo, profesinių mokyklų, neformaliojo
švietimo įstaigų mokiniai, jų mokytojai, tėvai; aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų studentai,
pavieniai asmenys.
7. Dalyvavimo Žygyje mokestis: suaugusiems – 20 eurų, studentams ir mokiniams – 10
eurų. Rekvizitai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (Žirmūnų g. 1B, Vilnius. Įmonės
kodas 302848387, PVM mokėtojo kodas LT1000007095119, Sąskaitos nr. LT76 7044 0600 0102
9937). Mokestis gali būti mokamas išankstiniu pavedimu arba grynais starto vietoje (bus išrašomos
sąskaitos).
8. Nakvynė palapinėse, naudojant savą inventorių (miegmaišis, paklotukas, viryklė, kt.).
Maistu dalyviai rūpinasi savarankiškai. Žygio metu dalyvių daiktus veš lydintis transportas.
9. Kiekvienas Žygio dalyvis privalo turėti techniškai tvarkingą dviratį, šalmą, eismo
liemenę, remonto rinkinį, pirmosios med. pagalbos vaistinėlę. Rekomenduojamas sveikatos
draudimas nuo nelaimingų atsitikimų.
10. Nepilnamečiai iki 18 m. gali dalyvauti su vienu iš tėvų/globėjų ir/ar su vadovu, kuris turi
patvirtintą siunčiančios įstaigos dokumentą ir tėvų sutikimus.
11. Grupės, atvykusios į Žygį, pateikia spausdintą anketą, patvirtintą siunčiančios
organizacijos vadovo, su sveikatos priežiūros specialisto (gydytojo arba bendrosios praktikos
slaugytojo) viza kiekvienam dalyviui.
12. Grupių vadovai ar lydintys tėvai atsako už nepilnamečių iki 18 m. dalyvių saugumą,
tinkamą jų elgesį Žygio, laisvalaikio, poilsio metu.

13. Registracijos metu ir starto vietoje bus supažindinta su saugaus elgesio taisyklėmis,
kelionės maršrutu, programa, išdalinti lankytinų objektų aprašymai, žemėlapiai su pažymėtais
keliais.
14. Ketinantiems dalyvauti žygyje iki 2018 m. birželio 10 d. būtina užsiregistruoti Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo centro puslapyje, užpildyti anketą
(https://www.lmnsc.lt/renginys/nuo-vilniaus-iki-baltijos-juros/).
15. Papildoma informacija bus teikiama tel. (8-5) 2154319 arba 865674885 (Žygio
organizatorius ir koordinatorius Marius Juškevičius).
III. ŽYGIO PROGRAMA
Birželio 18 d.
STARTAS – 10 val. Katedros aikštėje.
Vilnius–Nemenčinė–Pabradė–Liūlinė (70 km).
Nakvynė – stovyklavietėje prie Žeimenos upės Rimkų stovyklavietėje.
Birželio 19 d.
Liūlinė–Januliškis–Labanoras–Saldutiškis–Tauragnai (53 km).
13 val. ekskursija po Labanoro miestelį su Labanoro regioninio parko darbuotoju.
Nakvynė stovyklavietėje prie Tauragnų ežero.
Birželio 20 d.
Tauragnai–Daugailiai–Antalieptė–Dusetos–Bradesiai (50 km).
17 val. apsilankymas Sartų regioninio parko lankytojų centre.
20 val. susitikimas su Kriaunų bendruomene.
Nakvynė prie Sartų ežero, Eurocamp stovyklavietėje šalia Bradesių.
Birželio 21 d.
Bradesiai–Kriaunos–Lašai–Rokiškis–Notigalės telmologinis draustinis (53 km).
16 val. – apsilankymas Rokiškio dvare.
Nakvynė stovyklavietėje prie Notigalės ežero.
Birželio 22 d.
Notigalės ežeras–Pandėlys–Biržai–Kirkilų apžvalgos bokštas (60 km).
15 val. – ekskursija į Biržų pilį.
20 val. – susitikimas su Kirkilų bendruomene.
Nakvynė stovyklavietėje prie Kirkilų ežero.
Birželio 23 d.
Kirkilai–Saločiai–Žeimelis (54 km).
Nakvynė Žeimelio žemės ūkio mokykloje.
Birželio 24 d.
Žeimelis–Joniškis–Žagarė (58 km).
20 val. ekskursija po Žagarės miestelį ir regioninio parko informacinį centrą.
Nakvynė Žagarės regioniniame parke prie Žvelgaičio ežero.
Birželio 25 d.
Žagarė–Akmenė–Viekšniai (54 km).
16 val. ekskursija po Ventos regioninio parko informacinį centrą.
Nakvynė stovyklavietėje prie Ventos ir Virvytės upių.
Birželio 26 d.
Viekšniai–Seda–Barstyčiai–Apuolė–Mosėdis (70 km).
Nakvynė stovyklavietėje prie Mosėdžio tvenkinio.
Birželio 27 d.
Mosėdis–Lenkimai–Darbėnai–Šventoji (68 km).
Nakvynė Šventosios kempinge
FINIŠAS prie Baltijos jūros ant tilto.

IV. ŽYGIO FINANSAVIMAS, DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
23. Aktyviausi žygio dalyviai nustatomi pagal aplankytų objektų skaičių.
24. Dalyviai, baigę visą Žygio maršrutą, bus apdovanoti specialiais prizais. Kiti
dviratininkai gaus atminimo lipdukus.
25. Išlaidos, susijusios su Žygio organizavimu, apmokamos iš Centro, dalyvių mokesčių,
partnerių / rėmėjų lėšų.
_________________________________

