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AKCIJOS „VITAMINŲ KAROLIAI“  

 

NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos Litorinos mokyklos akcijos „Vitaminų karoliai“ (toliau – Akcija) nuostatai (toliau 

– Nuostatai) reglamentuoja akcijos organizavimą ir dalyvių vertinimo tvarką. 

2. Akciją organizuoja Klaipėdos Litorinos mokykla. Akcijos partneris – Klaipėdos miesto 

visuomenės sveikatos biuras. Akcijos globėja – Diagnostikos ir gydymo centro Medikana medikė, 

Klaipėdos universiteto lektorė Lina Šukytė-Korsakė.      

3. Akcijos tikslas – stiprinti mokinių, mokyklos ir socialinių partnerių bendruomenių fizinę ir 

protinę sveikatą, gilinti žinias apie sveiką mitybą, skatinti laikytis sveikatos stiprinimo ir ligų 

prevencijos.  

4. Akcijos uždaviniai: 

4.1. Gaminant akcijai patiekalus, skatinti vaikus rinktis sveikatai palankius produktus.   

4.2. Aprašant patiekalo receptą, atkreipti ugdytinių dėmesį į jame esančius vitaminus, gilinti 

žinias apie konkrečių vitaminų poveikį organizmui. 

4.3. Pristatant pagamintą patiekalą, lavinti vaizduotę ir kūrybiškumą. 

 

II. AKCIJOS ORGANIZAVIMAS 

 

5. Akcija skelbiama Klaipėdos Litorinos mokyklos 2021 m. veiklos plane ir mokyklos 

internetinėje svetainėje https://www.litorina.klaipeda.lm.lt/.  

6. Akcijoje kviečiami dalyvauti Klaipėdos miesto progimnazijų, pradinių ir pagrindinių 

mokyklų 1–8 klasių mokiniai, ikimokyklinių, priešmokyklinių, neformaliojo ugdymo įstaigų 

auklėtiniai ir jų ugdytojai.  

7. Akcija vykdoma trimis etapais: 

7.1. patiekalo gaminimas, patiekalo ir jo recepto pristatymas pasirinkta forma (piešiniai, 

nuotraukų koliažai, vaizdo reportažai, skaitmeninės knygutės, interaktyvios atvirutės ir kt.); 

7.2. patiekaluose esančių vitaminų karolių vėrimas (žiūrėti priedą);  

7.3. akcijos dalyvių darbų vertinimas. 

8. Akcijai pateikiami darbai, atitinkantys šias kategorijas: 

8.1. sveikiausio patiekalo receptas; 

8.2. daugiausiai vitaminų turinčio patiekalo receptas; 

8.3. gražiausiai patiektas patiekalas; 

https://www.litorina.klaipeda.lm.lt/


8.4. išradingiausias patiekalo pristatymas;  

8.5. ilgiausių vitaminų karolių autorius(-iai);    

8.6. originaliausias(-i) dalyvis(-iai). 

9. Akcijos vykdymo laikas: 

9.1. nuo lapkričio 1 d. – registracija į akciją elektroniniu adresu  

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedl319pXlgnvIpp119OyFen7sIYBVkLRy3c2

95WvmQlQJaUA/viewform>; 

9.2. lapkričio 10–30 d. – užduočių atlikimas ir darbų pateikimas;  

9.3. darbai pateikiami el. paštu pavaduotoja@litorina.klaipeda.lm.lt, karoliai atvežami į 

Klaipėdos Litorinos mokyklą iki š. m. lapkričio 10–30 d.;  

9.4. gruodžio 1–7 d. akcijos darbų vertinimas, nugalėtojų skelbimas.  

 

III. VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 

11. Akcijos darbų vertintojai: 

11.1. Renata Aglinskienė, Klaipėdos Litorinos mokyklos direktorė;  

11.2. Vesta Šumilova, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos 

specialistė; 

11.3. Lina Šukytė-Korsakė, Diagnostikos ir gydymo centro Medikana medikė, Klaipėdos 

universiteto lektorė; 

11.4. Kristina Razokienė, Klaipėdos Litorinos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

11.5. Jolita Stumbrienė, Klaipėdos Litorinos mokyklos tecchnologijų ir dailės mokytoja 

metodininkė. 

12. Akcijos dalyviams teikiami Klaipėdos Litorinos mokyklos ir Klaipėdos miesto visuomenės 

sveikatos biuro padėkos raštai.   

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Darbai, pateikti po š. m. lapkričio 30 d., nebus vertinami.  

15. Akcijos organizatoriai įsipareigoja akcijos metu gautus jo dalyvių ir kitų susijusių asmenų 

asmens duomenis tvarkyti  tik su akcija susijusiais tikslais. 

16. Registruojantis į akciją rekomenduojama naudotis interneto naršyklėmis: Internet Explorer, 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.  

17. Dėl papildomos informacijos kreiptis į: 

17.1. Klaipėdos Litorinos mokyklos direktorę Renatą Aglinskienę (tel. +370 695 83358, el. p. 

direktore@litorina.klaipeda.lm.lt), 

17.2. Klaipėdos Litorinos mokyklos direktoriaus pavaduotoją ugdymui Kristiną Razokienę (tel. 

+370 605 76835, el. p. pavaduotoja@litorina.klaipeda.lm.lt).  
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Priedas 

 

 

VITAMINŲ KAROLIŲ VĖRIMO INSTRUKCIJA 

 

1. Karoliams iškerpami dešimties centimetrų apskritimai. Apskritimai gali būti kerpami iš spalvoto 

popieriaus, gali būti vaikų nuspalvinti ar išmarginti pasirinkta technika.  

2. Ant apskritimo didelėmis raidėmis užrašomas vitamino simbolis. 

3. Karoliai veriami pasirinktu būdu: klijuojami; veriami ant siūlo, vielos, popierinės virvutės; 

susiuvami; susegami ir pan. 

4. Darbeliai pristatomi į Klaipėdos Litorinos mokyklą, kurioje bus suverti visų akcijos dalyvių 

karoliai ir išrinktas populiariausias vitaminas. 

   

 

 

 

 

 

 


