
 

 

Nacionalinio renginio „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2023“ 

RENGINIŲ KALENDORIUS 

 

Visas mokyklos 

pavadinimas 

Miestas / 

rajonas 

Renginio pavadinimas ir 

forma 

Reginio vieta (pvz. 

mokyklos kiemas, 

salė, miesto centrinė 

aikštė...) 

Renginio data 

Kėdainių r. Dotnuvos 

pagrindinė mokykla 

Kėdainių r. Bėgimas Laisvės gynėjų dienai 

paminėti (19 kartą vykstantis 

tradicinis bėgimas, rengiamas su 

Akademijos gimnazijos 

bendruomene) 

Miestelio gatvėmis 2023 m. sausio 13 d. 

12 val. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Pasakaitė“ 

Vilnius Ilgalaikis saugios ir sveikos 

gyvensenos projektas „TIK TOK 

sveikata – nuotaika visada gera“; 

Sporto festivalis „Pasakaitės“ 

mažųjų žaidynės 2023“ 

Ilgalaikio projekto 

renginių vietos įvairios, 

kiekvieną mėnesį 

kuriamas sveikatos 

kalendorius ir TIK TOK 

filmukas; sporto 

festivalio vieta – 

Projektas – visus 2023 

metus; sporto 

festivalis – 

gegužės mėn. 



lopšelio-darželio lauko 

edukacinės erdvės 

Panevėžio regos centras 

„Linelis“ 

Panevėžys Fiesta „Zumbos ritmu“ Centro kiemas 2023 m. sausio 27 d. 

Kauno lopšelis-darželis 

„Spragtukas“ 

Kaunas Ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

respublikinio projekto 

„Ikimokyklinukų žiemos 

olimpiada 2023“ apibendrinimas – 

konferencija „Kas didina fizinio 

aktyvumo motyvaciją“ 

Lietuvos švietimo 

istorijos muziejus 

2023 m. vasario 28 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Sveikuolis“ 

Vilnius Žaidynės Draugo dienai paminėti, 

bendradarbiaujant su kitomis 

ikimokyklinio ugdymo įstaigomis  

Lopšelio-darželio kiemas 

arba sporto salė 

2023 m. spalio–

lapkričio mėn. 

Kauno Senamiesčio 

progimnazija 

Kaunas Sveiko užkandžio konkursas Progimnazijos pradinio 

ugdymo klasės 

2023 m. vasario 6–

7 d. 

Šiaulių lopšelis-darželis 

„Coliukė“ 

Šiauliai Sporto renginys šeimoms „Judam 

kartu“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. gegužės mėn. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Giliukas“ 

Vilnius Sporto renginys ,,Bėgimas už 

laisvę“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. sausio 13 d. 

10.30 val. 

Radviliškio lopšelis-darželis 

„Žvaigždutė“ 

Radviliškis Šalies ikimokyklinio amžiaus 

vaikų virtuali STEAM tyrinėjimų, 

eksperimentų, atradimų 

laboratorija „Vandens lašelio 

išdaigos“ 

 

Šalies ikimokyklinių 

įstaigų laisvai parinkta 

vieta 

2023 m. sausio 16–31 

d. 

Klaipėdos lopšelis-darželis 

,,Liepaitė“ 

Klaipėda Sveikos gyvensenos viktorina, 

sportinė pramoga ,,Aktyviai judu – 

sveikas esu“ 

Lopšelio-darželio sporto 

salė 

2023 m. vasario 15 d. 

Kėdainių lopšelis-darželis 

„Vaikystė“ 

Kėdainiai Projektas „Kelionė į sveikos 

vaikystės šalį“ 

Lopšelio-darželio salė, 

grupių patalpos 

2023 m. vasario mėn. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Ąžuolas“ 

Vilnius Žiemos sporto šventė Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. sausio 26 d. 



Vilniaus lopšelis-darželis 

„Ąžuolas“ 

Vilnius Šokių festivalis „Gėlių šokis“ Lopšelio-darželio sporto 

aikštelė 

2023 m. 

balandžio mėn. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Ąžuolas“ 

Vilnius „Draugystės sporto šventė“ Lopšelio-darželio sporto 

aikštelė 

2023 m. 

balandžio mėn. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Ąžuolas“ 

Vilnius Žygis į Tuskulėnų parką Tuskulėnų parkas 2023 m. vasario 23 d. 

Kauno lopšelis-darželis 

„Pušaitė“ 

Kaunas Sveikatą stiprinantis bei fizinį 

aktyvumą skatinantis renginys 

„Žiemos olimpiada 2023“ 

Lopšelio-darželio kiemas  2023 m. sausio 26 d. 

Rokiškio lopšelis-darželis 

„Pumpurėlis“ 

Rokiškis Rajoninis rytmetis „Mankštos 

fiesta 2023“ 

Rokiškio L. Šepkos 

parkas 

2023 m. gegužės mėn. 

Vilniaus šv. Kristoforo 

progimnazija 

Vilnius Estafetinis 5–8 klasių mokinių 

7x700 bėgimas, skirtas Vilniaus 

700 metų gimtadieniui paminėti 

Progimnazijos aikštynas 2023 m. sausio 16–25 

d. 

Vilniaus šv. Kristoforo 

progimnazija 

Vilnius Šeimų krepšinio turnyras, skirtas 

Vilniaus 700 metų gimtadieniui ir 

Sveikatą stiprinančių mokyklų 30-

čiui paminėti 

Progimnazijos sporto salė 2023 m. vasario 24 d. 

Klaipėdos 

„Vyturio“progimnazija 

Klaipėda Ilgosios šokio pertraukos „Ei, 

vyturieti! Nežiopsoki, o ateiki į 

aktų salę pašokti!“  

Mokyklos aktų salė 2023 m. sausio16 d. – 

vasario 8 d. (kiekvieną 

trečiadienį, 

penktadienį) 

Klaipėdos lopšelis-darželis 

,,Nykštukas“ 

Klaipėda Teminė savaitė ,,Vanduo – 

gyvybės šaltinis“  

Lopšelio-darželio salė, 

grupių patalpos 

2023 m. kovo 20–

24 d. 

Klaipėdos lopšelis-darželis 

,,Nykštukas“ 

Klaipėda Žygis ,,Nykštuko“ žingsniamaršis 

2023“  

Baltijos pajūris 2023 m.  gegužės 

27 d. 

Klaipėdos lopšelis-darželis 

,,Nykštukas“ 

Klaipėda Bendruomenės sporto šventė 

,,Kaip gera ir smagu sportuoti 

visiems kartu“  

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. gegužės 19 d. 

Lazdijų Motiejaus Gustaičio 

gimnazijos Kučiūnų pradinio 

ugdymo skyrius 

Lazdijų r. Žygis su šiaurietiškomis lazdomis Mokyklos stadionas 2023 m. sausio 20 d. 



Kauno tarptautinė gimnazija Kaunas Sveikuolių kokteilių mugė Mokyklos patalpos 2023 m. sausio 27 d. 

Švėkšnos „Saulės“ gimnazija Šilutės r.   Respublikinis piešinių konkursas 

„Aš sveikuolių šalyje“ 

Gimnazijos interneto 

svetainė 

2023 m. gegužės 5 d. 

Šiaulių „Saulės“ pradinė 

mokykla 

Šiauliai Sporto renginys „Judėjimo 

džiaugsmas“ 

Mokyklos kiemas, aikštė 2023 m. gegužės mėn. 

Druskininkų lopšelis-darželis 

„Žibutė“ 

Druskininkai „Aktyvūs ir smalsūs savo mieste“ Miesto erdvės 2023 m. kovo 

paskutinė savaitė 

Druskininkų lopšelis-darželis 

„Žibutė“ 

Druskininkai Eisena „Būkim žinomi ir matomi 

vardan vaikų sveikatos“  

Pagrindinė miesto gatvė 2023 m. balandžio 2–

3 savaitė 

Lazdijų Motiejaus Gustaičio 

gimnazija 

Lazdijai „Sveika gyvensena“ Mokyklos klasės 2023 m. lapkričio 

24 d. 

Kauno lopšelis-darželis 

„Giliukas“ 

Kaunas Renginys lopšelio-darželio 

bendruomenės nariams 

„Gimtadienis pagal Kneipą“ 

Mokyklos kiemas 2023 m. gegužės mėn. 

Kauno lopšelis-darželis 

„Giliukas“ 

Kaunas Projektinės veiklos „Pažink 

emocijas“ 

Lopšelio-darželio grupių 

patalpos 

2023 metai (veiklos 

vyks etapais) 

Kauno lopšelis-darželis 

,,Boružėlė“ 

Kaunas 700 žingsnelių Vilniaus 

gimtadieniui 

Prezidento 

Valdo  Adamkaus 

gimnazijos stadionas 

2023 m. sausio 12 d. 

Šiaulių lopšelis-darželis 

„Salduvė“ 

Šiauliai Fotografijų paroda „Kaip puikią 

savijautą sutalpinti stiklinėje?“ 

Lopšelio-darželio salė 2023 m. gegužės mėn. 

Šiaulių lopšelis-darželis 

„Salduvė“ 

Šiauliai Salduviukų olimpiada Lopšelio-darželio 

kiemas, Salduvės parkas 

2023 m. birželio mėn. 

 

Radviliškio lopšelis-darželis 

„Žvaigždutė“ 

Radviliškis Žiemos sporto šventė „Ledinukų 

šalyje“ 

Lopšelio-darželio sporto 

aikštynas 

2023 m. sausio 19 d. 

Šiaulių Juliaus Janonio 

gimnazija 

Šiauliai Bendruomenės renginys 

„Judėkime kartu sveikesnio 

pasirinkimo link“ (tėvų, vaikų ir 

mokytojų bendras renginys: 

linksmosios sportinės rungtys, 

sveikos mitybos rekomendacijos ir 

Gimnazijos sporto salė, 

treniruoklių salė, klasės 

2023 m. kovo 23 d. 



patiekalai, sveikos emocinės 

aplinkos kūrimas) 

Lazdijų mokykla-darželis 

„Kregždutė“ 

Lazdijai Žygis „700 žingsnelių Vilniui“  Mokyklos-darželio 

kiemas 

2023 m. sausio 26 d. 

Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Pumpurėlis“ 

Klaipėda Priešmokyklio ugdymo grupės 

vaikų ir jų šeimos narių renginys 

„Žino tėvai – sveiki ir laimingi 

vaikai“ 

Lopšelio-darželio klasė 2023 m. sausio 26 d. 

Lazdijų mokykla-darželis 

„Kregždutė“ 

Lazdijai Ilgalaikis projektas „Futboliukas“ Mokyklos-darželio salė, 

kiemas 

2022 m. spalio – 2023 

m. gegužės mėn. 

Lazdijų r. Seirijų Antano 

Žmuidzinavičiaus gimnazija 

Lazdijų r.  Diskusija, pamoka, forumas 

„Sveika mityba ir fizinio 

aktyvumo nauda“  

Gimnazijos klasė 2023 m. sausio 25 d. 

Joniškio „Aušros“ gimnazija Joniškis Mokslo metų baigimo šventė-

žaidynės 

Gimnazijos stadionas 2023 m. birželio 21 d. 

Alytaus r. meno ir sporto 

mokykla 

Alytaus r. Žaidynės ,,Olimpiečiai tarp mūsų 

2023“ 

Nemunaičio sporto 

aikštynas 

2023 m. birželio 28 d. 

Rokiškio raj. Juodupės lopšelis-

darželis 

Rokiškio r. Projektas ,,Sniego diena“ Lopšelio-darželio 

kiemas, grupių patalpos 

2023 m. vasario 6–

10 d. 

Rokiškio r. Juodupės lopšelis-

darželis 

Rokiškio r. Sporto renginys „Augu sveikas“ Juodupės sporto 

aikštynas 

2023 m. gegužės mėn. 

Joniškio lopšelis-darželis 

„Saulutė“ 

Joniškis Fizinio aktyvumo skatinimas 

naudojant „iDance“ kompiuterinę 

sistemą 

Lopšelio-darželio sporto 

salė 

2023 m. sausio 31 d. 

Joniškio r. pagrindinės 

mokyklos Kriukų skyrius 

Joniškio r. „Fizinis aktyvumas kitaip“ – šokiai 

naudojant modernią ir inovatyvią 

„iDance“ sistemą 

Mokyklos salė 2023 m.  vasario 7 d. 

Telšių r. Varnių Motiejaus 

Valančiaus gimnazija 

Telšių r.  „Linksmosios estafetės“ Mokyklos sporto salė 2023 m. vasario 2 d. 

Radviliškio lopšelis-darželis 

„Žvaigždutė“ 

Radviliškis Sporto šventė „Lietuvos mažųjų 

žaidynės“ 

Lopšelio-darželio sporto 

salė 

2023 m. vasario 1 d. 



Šiaulių lopšelis-darželis 

„Ąžuoliukas“ 

Šiauliai Renginys sveikatą stiprinančių 

mokyklų 30-mečiui paminėti 

„Tarptautinė šokių diena“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

28 d. 

Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės gimnazija 

Pasvalio r. Protmūšis „Į sveikatos šalį“ Gimnazijos aktų salė 2023 m. vasario 8 d. 

Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės gimnazija 

Pasvalio r. Varžybos „Septynkovė“ Gimnazijos sporto salė 2023 m. vasario 6–

28 d. 

Lazdijų mokykla-darželis 

„Kregždutė“ 

Lazdijai Mokomoji švaros ir sveikatos 

veikla „Kur švara – ten sveikata“  

Darželio grupių patalpos 2023 m. vasario 2 d. 

Klaipėdos „Vyturio“ 

progimnazija 

Klaipėda Joga pamokoje Progimnazijos klasės, 

aktų salė 

2023 m. vasario 1–

8 d. 

Alytaus lopšelis-darželis 

„Pušynėlis“, Alytaus lopšelis-

darželis „Saulutė“, Alytaus 

lopšelis-darželis „Du gaideliai“ 

Alytus „Judėk, surask, pažink“ Alytaus miesto sodas ir 

parkas 

2023 m. gegužės 11 d. 

Lazdijų mokykla-darželis 

„Vyturėlis“ 

Lazdijai Protmūšis ,,Sveikatos žinių 

takeliais“ 

Mokyklos-darželio klasė 2023 m. vasario 6 d. 

Trakų lopšelis-darželis 

„Ežerėlis“ 

Trakai Sveikatingumo diena kartu su 

darželio bendruomene, tėvais 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

27 d. 

Mažeikių lopšelis-darželis 

„Eglutė“ 

Mažeikiai „Smagiausias sveikadienis 

„Eglutėje“ 

Lopšelio-darželio erdvės 2023 m. balandžio–

gegužės mėn. 

Alytaus r. Simno specialioji 

mokykla 

Alytaus r.  Emocijų studija (įvairios 

netradicinės veiklos) 

Mokyklos sporto salė, 

kiemas 

2023 m. balandžio 

19–27 d. 

Klaipėdos Litorinos mokykla Klaipėda Protmūšis „Sveikatos ABC“  Mokyklos salė 2023 m. balandžio 

25 d. 

Kauno r. Užliedžių mokykla-

daugiafunkcis centras 

Kauno r. „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Mokyklos-daugiafunkčio 

centro stadionas 

2023 m. balandžio 

28 d. 

Kėdainių r. Šėtos gimnazija Kėdainių r. Judriosios pertraukos su ,,Just 

dance“ 

Gimnazijos fojė 2023 m. vasario mėn. 

(kiekvieną antradienį, 

penktadienį) 

Lazdijų r. Seirijų Antano 

Žmuidzinavičiaus gimnazija 

Lazdijų r.  Pamoka „Sveika mityba ir fizinio 

aktyvumo nauda“ 

Gimnazijos biologijos 

kabinetas 

2023 m. vasario 6 d. 



Rokiškio lopšelis-darželis 

„Nykštukas“ 

Rokiškis „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

20 d. 

Šiaulių lopšelis-darželis 

„Pasaka“ 

Šiauliai Šokio sambūris (flashmobas) ir 

mankštos „Judu sveikatos keliu“ 

Lopšelio-darželio salė, 

grupių patalpos 

2023 m. balandžio 

28 d. 

Kaišiadorių r. Žiežmarių 

mokykla-darželis „Vaikystės 

dvaras“ 

Kaišiadorių r. Šiaurietiško ėjimo ciklas 

„Judėjimas sveikatos labui“ 

Mokyklos-darželio 

kiemas, viešosios erdvės 

už mokyklos-darželio 

ribų 

2023 m. balandžio 

26 d.  

2023 m. gegužės 3, 

10 d. 

Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Pumpurėlis“ 

Klaipėda Sporto rytmetis „Sportuojame 

drauge“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. vasario 9 d. 

Šiaulių lopšelis-darželis 

„Berželis“ 

Šiauliai „Smagiai judu – draugą apkabinu“ Šiaulių lengvosios 

atletikos ir 

sveikatingumo centras 

2023 m. balandžio 

27 d. 

Telšių lopšelis-darželis 

„Mastis“ 

Telšiai „Džiaugsmingai judu – Velykėles 

švenčiu!“ 

Lopšelio-darželio 

teritorija 

2023 m. balandžio 

7 d. 

Lazdijų r. Seirijų Antano 

Žmuidzinavičiaus gimnazijos 

Ikimokyklinio ugdymo skyrius 

Lazdijų r.  Pamokėlė-praktinis užsiėmimas-

diskusija „Auk sveikas, vaike!“ 

Ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus grupės patalpos 

2023 m. vasario 8 d. 

Radviliškio lopšelis-darželis 

„Žvaigždutė“ 

Radviliškis Kūrybinių darbų paroda „Kurkime 

kartu“ 

Lopšelio-darželio sporto 

salė 

2023 m. vasario mėn. 

Anykščių vaikų lopšelis-

darželis „Žiogelis“ 

Anykščiai Sveikatos banga per Anykščius Eisena per miestą, 

gimnazijos stadionas 

2023 m. balandžio 

25 d. 

Šiaulių „Saulės“ pradinė 

mokykla 

Šiauliai Sporto renginys kartu su 

socialiniais partneriais – 

linksmosios estafetės „Judėjimo 

džiaugsmas“ 

Mokyklos sporto salė 

arba lauko erdvė 

2023 m. balandžio 4–

5 d. 

Kelmės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras 

Kelmės r. „Judesio ir šokio karštinė 2023“ Aikštė prie Kelmės 

sporto centro  

2023 m. gegužės 11 d. 

Telšių lopšelis-darželis 

,,Berželis“ 

Telšiai Sportinė veikla ,,Žiemos žaidynės 

lauke“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. vasario 7 d. 

Kauno Žaliakalnio progimnazija Kaunas „Sportuokime kartu“ sporto 

renginių savaitė 

Progimnazijos kiemas 2023 m. balandžio 

24–28 d. 



Tauragės vaikų reabilitacijos 

centras-mokykla „Pušelė“ 

Tauragė Šventinė pramoga „Juokas, sportas 

ir gamta – nuo mažų dienų greta!“ 

Reabilitacijos centro-

mokyklos kiemas 

2023 m. balandžio 

28 d. 

Kauno lopšelis-darželis 

„Sadutė“ 

Kaunas „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Lopšelio-darželio 

aikštynas 

2023 m. balandžio17–

21 d. 

Vilniaus Taikos progimnazija Vilnius „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Ugdymo įstaigos aikštė 2023 m. balandžio 3–

30 d. 

Klaipėdos lopšelis-darželis 

,,Klevelis“ 

Klaipėda „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Parkas 2023 m. balandžio 

25 d. 

Ukmergės Užupio pagrindinė 

mokykla 

Ukmergė Velykinis mokyklos 

bendruomenės badmintono 

turnyras 

Mokyklos sporto salė 2023 m. balandžio 5–

6 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Gelvonėlis“ 

Vilnius „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Lopšelio-darželio 

teritorija 

2023m. balandžio 

25 d. 

Vytauto Didžiojo universiteto 

klasikinio ugdymo mokykla 

Kaunas Bendruomenės sveikatingumo 

diena ,,Būk sveikas visada!“ 

Mokyklos kiemas 2023 m. balandžio 

28 d. 

Panevėžio lopšelis-darželis 

,,Vaivorykštė“ 

Panevėžys „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Miesto centrinė aikštė 2023 m. balandžio 

27 d. 

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų 

darželis 

Vilniaus r.  „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Darželio kiemas 2023 m. kovo 24–

31 d. 

Panevėžio lopšelis-darželis 

„Riešutėlis“ 

Panevėžys Sporto renginys „Linksma, gera ir 

smagu man sportuot būry draugų“ 

(kliūčių ruožas, mankštos, 

estafetės miesto lopšelių-darželių 

„Riešutėlis“, „Aušra“, „Žilvinas“, 

„Papartis“, „Taika“, „Vaikystė“ 

vaikams) 

Panevėžio Jaunimo ir 

kultūros parkas 

2023 m. balandžio 

18 d. 

Kauno Prano Mašioto pradinė 

mokykla 

Kaunas Bendruomenės solo žygiai po 

Lietuvą „Mašiotukai visi drauge 

apžygiuos aplink Lietuvą“ 

Lietuva (200 individualių 

žygių trasų) 

2023 m. 

balandžio mėn. 

Ignalinos Česlovo Kudabos 

gimnazija 

Ignalina Teatralizuotas renginys pradinių 

klasių mokiniams „Gyvenu 

sveikai“ 

Gimnazijos bibliotekos 

skaitykla  

2023 m. vasario 6–

9 d. 



Ignalinos Česlovo Kudabos 

gimnazija 

Ignalina Tarpklasinės estafečių „Drąsūs, 

stiprūs, vikrūs“ varžybos (sporto 

renginys) 

Gimnazijos sporto salė 2023 m. vasario 7–

8 d. 

Varėnos r. Senosios Varėnos 

Andriaus Ryliškio pagrindinės 

mokyklos Senosios Varėnos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

skyrius 

Varėnos r. „Judėjimo banga 2023 m.“ Mokyklos stadionas 2023 m.  balandžio 

17 d. 

Akmenės r. Dabikinės 

Vladimiro Zubovo mokykla 

Akmenės r. „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Mokyklos aikštynas, 

parkai, kitos viešosios 

erdvės 

2023 m. balandžio 

17–28 d. 

Rokiškio lopšelis-darželis 

„Pumpurėlis“, Rokiškio 

lopšelis-darželis „Varpelis“ 

Rokiškis Rytmetis „Mankštos fiesta 2023“ Rokiškio miesto 

Liongino Šepkos parkas 

2023 m. balandžio 

27 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Užupiukas“ 

Vilnius „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Lopšelio-darželio sporto 

aikštelė 

2023 m. balandžio 

28 d. 

Šiaulių lopšelis-darželis 

„Ežerėlis“ 

Šiauliai Protmūšis, visuotinė mankšta 

„Sveikatos ritmu“  

Lopšelio-darželio salė, 

lauko erdvė 

2023 m. balandžio 

19 d. 

Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ 

gimnazija 

Švenčionių r. „Sveikatą stiprinkime gamtoje“ 

(žygis / sportiniai užsiėmimai, 

paskaita) 

Sirvėtos regioninio parko 

teritorija (prie lankomų 

objektų, pažintiniuose 

takuose) 

2023 m. balandžio 

17–21 d. 

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų 

darželis 

Vilniaus r. ,,Mes su tėčiu ir mama esame 

sveika šeima“ 

Darželio kiemas 2023 m. balandžio 

20 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

,,Liepsnelė“ 

Vilnius Pavasario žaidynės, estafečių, 

užduočių rinkinys 

Darželio lauko erdvės 2023 m. balandžio 

4 d. 

Šiaulių ,,Romuvos“ gimnazija Šiauliai Projektas ,,Fizinis aktyvumas 

atostogų neturi“ (tinklinį 

mėgstančių moksleivių turnyras, 

svečiuose ŠU gimnazijos 

komanda) 

Gimnazijos sporto salė 2023 m. vasario 13–

15 d. 



Lietuvos sporto universiteto 

Kėdainių „Aušros“ 

progimnazija 

Kėdainiai „X olimpinės žaidynės“ – sporto 

renginys, diegiantis mokiniams 

solidarumo bei empatijos vertybes 

Progimnazijos kiemas, 

stadionas, baseinas 

2023 m. gegužės mėn. 

pabaiga (numatoma 

26 d.; data derinama 

pagal svečių 

darbotvarkę) 

Kauno r. Čekiškės Prano 

Dovydaičio gimnazija 

Kauno r. Tradicinis renginys ,,Šeimų 

spartakiada“ – sporto varžybos, 

įtraukiančios mokyklos ir 

miestelio bendruomenę 

Čekiškės miestelio 

parkas 

2023 m. spalio 6 d. 

(data gali keistis dėl 

nepakankių oro 

sąlygų) 

Šiaulių lopšelis-darželis 

„Kregždutė“ 

Šiauliai „Sveikos „Kregždutės“ kelias“ Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

26 d. 

Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Eglutė“ 

Klaipėda „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Prie Baltijos jūros 2023 m. balandžio 

20 d. 

Kauno lopšelis-darželis 

„Rasytė“ 

Kaunas „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

26 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

,,Vieversys“ 

Vilnius Žygis su šiaurietiškomis lazdomis 

palei Neries upę 

Neries pakrantės pėsčiųjų 

takas ties Žirmūnų 

paplūdimiu 

2023 balandžio 18 d. 

Mažeikių lopšelis-darželis 

„Žilvitis“ 

Mažeikiai Rajoninis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

renginys „Pasaulinė sveikatos 

diena“, skirtas Nacionalinio 

sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklo veiklos 30-mečiui 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

7 d. 

Klaipėdos r. Endriejavo 

pagrindinė mokykla 

Klaipėdos r. Edukacinė diena ,,Sveiki vaikai – 

saugi bendruomenė“ 

Miestelio Atgimimo 

parkas, mokyklos 

stadionas, sodas 

2023 m. balandžio 

20 d. 

Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Bangelė“ 

Klaipėda Miesto neformalių erdvių 

panaudojimas fizinėje veikloje 

Klaipėdos Danės skveras 2023 m. balandžio 

26 d. 

Visagino ,,Verdenės“ gimnazija Visaginas „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Gimnazijos sporto 

aikštynas, sporto salės, 

miškas šalia gimnazijos 

2023 m. gegužės 3 d. 



Kauno Tirkiliškių lopšelis-

darželis 

Kaunas „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Kauno Naugardiškių 

parkas 

2023 m. balandžio 

27 d. 

Kupiškio technologijos ir verslo 

mokykla 

Kupiškis Ėjimas „Būk sveikas“  Kupiškio miesto 

viešosios erdvės 

2023 m. 

balandžio mėn. 

Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių 

progimnazija 

Šiaulių r. „Sveikatos banga“ Kuršėnų 

pažintiniu taku 

Progimnazijos sporto 

aikštynas, miesto parkas, 

Kuršėnų pažintinis takas 

2023 m. balandžio 

28 d. 

Kelmės r. Pakražančio gimnazja Kelmės r. Tautiniai šokiai „Judėjimo ir šokio 

karštinė 2023“  

Aikštė prie Kelmės 

sporto centro 

2023 m. gegužės 11 d. 

Panevėžio lopšelis-darželis 

„Aušra“ 

Panevėžys „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Miesto pramogų ir 

laisvalaikio parkas 

2023 m. balandžio 

18 d. 

Panevėžio lopšelis-darželis 

,,Gintarėlis“ 

Panevėžys ,,Panevėžio mažųjų sveikuolių 

bėgynės 2023“ 

Panevėžio miesto 

Senvagė  

2023 m. balandžio 

18 d. 

Panevėžio lopšelis-darželis 

„Voveraitė“ 

Panevėžys „Panevėžio mažųjų sveikuolių 

bėgynės 2023“ 

Panevėžio miesto 

Senvagė 

2023 m. balandžio 

18 d. 

Šiaulių lopšelis-darželis 

„Gintarėlis“ 

Šiauliai „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Lopšelio-darželio aktų 

salė 

2023 m. balandžio 

21 d. 

Panevėžio lopšelis-darželis 

,,Vaivorykštė“ 

Panevėžys „Panevėžio mažųjų sveikuolių 

bėgynės 2023 m.“ 

Panevėžio miesto 

Senvagė  

2023 m. balandžio 

18 d. 10.00 val. 

Panevėžio lopšelis-darželis 

„Puriena“ 

Panevėžys „Panevėžio mažųjų sveikuolių 

bėgynės 2023 m.“ (jungtinis 

miesto darželių renginys; 

koordinatorius Panevėžio lopšelis-

darželis „Gintarėlis“) 

Panevėžio miesto 

Senvagė 

2023 m. balandžio 

18 d. 10.00 val. 

Vilniaus r. Nemėžio vaikų 

lopšelis-darželis 

Vilniaus r.  Sveikatingumo savaitė Lopšelio-darželio salė, 

kiemas 

2023 m. balandžio 

17–21 d. 

Vilkaviškio r. Virbalio 

pagrindinė mokykla 

Vilkaviškio r. „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Mokyklos salė, mokyklos 

žaidimų aikštelė, 

stadionas 

2023 m. 

balandžio mėn. 

Alytaus lopšelis-darželis 

„Girinukas“ 

Alytus „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Dailidės ežerėlis miesto 

parke, lopšelio-darželio 

erdvės 

2023 m. balandžio 

17–21 d. 



Ignalinos Česlovo Kudabos 

gimnazija 

Ignalina Masinis sveikatingumo šokis 

„SSM banga 2023“ 

Gimnazijos stadionas 2023 m. 

balandžio mėn. (data 

derinama) 

Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija Šiauliai Sporto renginys „1-okų olimpinės 

žaidynės“ 

Gimnazijos sporto salė, 

stadionas 

2023 m. balandžio 

25 d. 

Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija Šiauliai Sveikatos popietė (TABATA 

treniruotė; sveikatinančių kokteilių 

gamybos praktiniai užsiėmimai ir 

degustacijos) 

Gimnazijos vestibiulis, 

sporto salė 

2023 m. balandžio 

20 d. 

Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija Šiauliai Šiaurietiškojo ėjimo užsiėmimai 

pedagogams ir mokiniams 

Gimnazijos kiemas 2023 m. balandžio 

27 d. 

Šiaulių lopšelis-darželis 

„Vaikystė“ 

Šiauliai Sporto šventė „Judu – sveikas esu“ Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

26 d. 

Lietuvos sporto universiteto 

Kėdainių „Aušros“ 

progimnazija 

Kėdainiai Pažintinė kultūrinė diena 

„Sveikatos aruodai“  

Progimnazijos patalpos 2023 m. spalio mėn. 

Panevėžio lopšelis-darželis 

„Žibutė“ 

Panevėžys „Panevėžio mažųjų sveikuolių 

bėgynės 2023“ 

Panevėžio miesto 

Senvagė  

2023 m. balandžio 

18 d. 

Plungės lopšelis-darželis 

„Rūtelė“ 

Plungė Edukacinės išvykos „30 eglaičių – 

30-mečiui!“ į Mostaičių girininkiją 

(eglučių sodinimas; dalyviai – 

vaikai, tėvai, darželio bei 

girininkijos darbuotojai);   

Sporto renginys „Linkėjimas-

rebusas „Sveikai mokyklai“ 30 m 

x 100 m = 3000 ž.!“ (dalyviai – 

vaikai, darželio darbuotojai); 

Protmūšis „Sveikatos ABC“ 

(dalyviai – darželio darbuotojai); 

Linkėjimų 30-mečio proga stendai 

(„Sveikinimų medis“ ir darželio 

FB paskyra; dalyviai – visa 

bendruomenė) 

Mostaičių girininkija;  

lopšelio-darželio kiemas, 

salė, fojė, virtuali erdvė  

2023 m. balandžio 3–

7 d. 



Panevėžio regos centras 

„Linelis“ 

Panevėžys „Panevėžio mažųjų sveikuolių 

bėgynės 2023“ 

Panevėžio miesto 

Senvagė  

2023 m. balandžio 

18 d. 10 val. 

Rokiškio r. Juodupės lopšelis- 

darželis 

Rokiškio r.  Kerlingo varžybos ir ledo ritulio 

mušimas 

Rokiškio ledo arena 2023 m. vasario 22 d. 

Klaipėdos r. Gargždų lopšelis-

darželis „Naminukas“ 

Klaipėdos r. Rytmetinė mankšta „Saulė 

šviečia – mankštintis kviečia“ 

Mokyklos kiemas (esant 

nepalankiam orui – 

grupių patalpos) 

2023 m. balandžio 3–

28 d. 

Klaipėdos r. Gargždų lopšelis-

darželis „Naminukas“ 

Klaipėdos r. Sportinė pramoga „Sportuoti 

sveika ir smagu“ 

Mokyklos kiemas 2023 m. balandžio 

7 d. 

Klaipėdos r. Gargždų lopšelis-

darželis „Naminukas“ 

Klaipėdos r. Šokio diena Mokyklos kiemas 2023 m. balandžio 

28 d. 

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-

darželis „Žiedelis“ 

Šiaulių r.  Sporto šventė „Sveikatą 

stiprinančių mokyklų bangai per 

Lietuvą 2023“  

Šalia darželio esantis 

pušynas 

2023 m. balandžio 

7 d. 

Vilniaus šv. Kristoforo 

gimnazija 

Vilnius Šokio renginys ,,SSM banga 2023“ Centrinis gimnazijos 

kiemas 

2023 m. balandžio 

3 d. 12 val. 

Šiaulių Petro Avižonio ugdymo 

centras 

Šiauliai Šokio diena „Mes už draugystę“ Šiaulių Vinco Kudirkos 

progimnazijos stadionas 

2023 m. paskutinę 

balandžio sav. 

Šiaulių Petro Avižonio ugdymo 

centras 

Šiauliai Mankštos darbuotojams 

„Pertraukėlė SAU“ 

Ugdymo centro erdvės 2023 m. kovo–

balandžio mėn. 

Kauno lopšelis-darželis 

„Liepaitė“ 

Kaunas Akcija „Pajudėk, pajudėk tu, 

kūneli, paskubėk“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

17 d. 

Panevėžio lopšelis-darželis 

„Taika“ 

Panevėžys „Panevėžio mažųjų sveikuolių 

bėgynės 2023“ 

Panevėžio miesto 

Senvagė 

2023 m. balandžio 

18 d. 

Panevėžio lopšelis-darželis 

,,Diemedis“ 

Panevėžys ,,Panevėžio mažųjų sveikuolių 

bėgynės 2023“ 

Panevėžio miesto 

Senvagė 

2023 m. balandžio 

18 d. 10.00 val. 

Panevėžio lopšelis-darželis 

„Taika“ 

Panevėžys „Linksmosios estafetės 2023“ Panevėžio miesto parkas 2023 m. balandžio 

18 d. 

Panevėžio lopšelis-darželis 

„Taika“ 

Panevėžys Visuotinis bėgimas „Aš greitas ir 

sveikas“ kartu su Alfonso 

Lipniūno progimnazijos 1–2 klasių 

moksleiviais, lopšelių-darželių 

Alfonso Lipniūno 

progimnazijos stadionas 

2023 m. balandžio 

20 d. 



„Taika“, „Papartis“, „Žvaigždutė“ 

bendruomenėmis 

Visagino vaikų lopšelis-darželis 

„Ąžuoliukas“ 

Visaginas Bendras Visagino mokyklų 

renginys „Sveikatą stiprinančių 

mokyklų banga per Lietuvą 2023“ 

(lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ šio 

renginio dalyvis) 

„Verdenės“ gimnazijos 

sporto aikštynas ir sporto 

salė 

2023 m. gegužės 3 d. 

Rokiškio lopšelis-darželis 

„Varpelis“ 

Rokiškis „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 3–

7 d. 

Šiaulių lopšelis-darželis 

,,Rugiagėlė“ 

Šiauliai Aktyvių veiklų savaitė 

,,Gimtadienio fiesta“ 

Lopšelio-darželio vidaus 

ir lauko erdvės 

2023 m. balandžio17–

21 d. 

Panevėžio ,,Saulėtekio“ 

progimnazija 

Panevėžys ,,Šeimų diena“ Progimnazijos stadionas 2023 m. balandžio 

22 d. 

Kupiškio r. Lauryno Stuokos-

Gucevičiaus gimnazija 

Kupiškio r. „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Gimnazijos kiemas, 

miesto teritorija 

2023 m. balandžio 

23–28 d. 

Panevėžio lopšelis-darželis 

„Vyturėlis“ 

Panevėžys ,,Panevėžio mažųjų sveikuolių 

bėgynės 2023“ 

Panevėžio miesto 

Senvagė 

2023 m. balandžio 

18 d. 

Šiaulių lopšelis- darželis 

,,Sigutė“ 

Šiauliai Sporto renginys ,,Milijonas 

šypsenų ir sveikatos“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

6 d. 

Vilniaus r. Kyviškių pagrindinė 

mokykla 

Vilniaus r. „Kas sveika, o kas nesveika 

dantukams“ 

Mokyklos klasės 2023 m. balandžio 

17 d. 

Panevėžio „Minties“ gimnazija Panevėžys „Sveikatinimo savaitė' 23“  Gimnazijos sporto, aktų 

salės 

2023 m. balandžio 3–

7 d. 

Šiaulių Dainų progimnazija Šiauliai Šokių renginys „Šokio diena“ Progimnazijos kiemas 2023 m. balandžio 

25–26 d. 

Šiaulių lopšelis-darželis 

„Pelėdžiukas“ 

Šiauliai Sporto pramogos „Pelėdžiukų 

sportadienis“ 

Lopšelio-darželio erdvės 

ir kiemas 

2023 m. balandžio 

27 d. 

Panevėžio lopšelis-darželis 

„Kastytis“ 

Panevėžys „Panevėžio mažųjų sveikuolių 

bėgynės 2023“ 

Panevėžio miesto 

Senvagė 

2023 m. balandžio 

18 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

,,Pelenė“ 

Vilnius Šokio sambūris (flashmobas) 

,,Laikas keltis“  

Lopšelio-darželio sporto 

aikštelė 

2023 m. balandžio 

7 d. 



Klaipėdos „Gilijos“ pradinė 

mokykla 

Klaipėda Sveikatinimo iniciatyva „Šokį 

savo tu pašok, obuoliuką 

sukramsnok“ 

Mokyklos kiemas (esant 

nepalankiam orui – 

sporto salė), socialinių 

partnerių erdvės 

2023 m. balandžio 

28 d. 

Mažeikių lopšelis-darželis 

,,Saulutė“ 

Mažeikiai „Sportuojame kartu su šeima“ Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

19 d. 

Šiaulių Vinco Kudirkos 

progimnazija 

Šiauliai Šokio renginys „Mes už 

draugystę“ 

Vinco Kudirkos 

stadionas arba 

progimnazijos salė 

2023 m. balandžio 

25 d. (arba 26, 27 d.) 

Mažeikių lopšelis-darželis 

„Buratinas“ 

Mažeikiai Viktorina „Stipri draugystė – puiki 

sveikata“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

21 d. 

Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės gimnazija 

Pasvalio r. Piešinių konkursas „Sveikatos 

karalystė“ 

Gimnazijos dailės 

kabinetas 

2023 m. vasario 20–

24 d. 

Panevėžio lopšelis-darželis 

„Draugystė“ 

Panevėžys „Panevėžio mažųjų sveikuolių 

bėgynės 2023“ 

Panevėžio miesto 

Senvagė 

2023 m. balandžio 

18 d. 

Šiaulių lopšelis-darželis 

,,Coliukė“ 

Šiauliai Sporto renginys ,,Bėgame 

sveikatos link“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

28 d. 

Šiaulių lopšelis-darželis 

,,Salduvė“ 

Šiauliai Bendruomenės žygis į Salduvės 

parką ,,Į Salduvę nukeliausim –

geros nuotaikos pasikrausim“  

Salduvės parkas 2023 m. balandžio 

14 d. 

Alytaus lopšelis-darželis 

„Obelėlė“ 

Alytus Sporto šventė Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

25–28 d. 

Klaipėdos r. Agluonėnų 

mokykla-darželis 

Klaipėdos r. Renginys, skirtas „Sveikatą 

stiprinančių mokyklų bangai 

per Lietuvą 2023“ 

Mokyklos-darželio 

sporto salė, kiemas 

2023 m. balandžio 

21 d. 

Klaipėdos r. Agluonėnų 

mokykla-darželis 

Klaipėdos r. „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Mokyklos valgykla 2023 m. balandžio 

20 d. 

Šiaulių-lopšelis darželis 

„Voveraitė“ 

Šiauliai Žygis „30 sveikatos žingsnelių“ Šiaulių Lieporių 

mikrorajono parkas 

2023 m. balandžio 

26 d. 

Klaipėdos r. Agluonėnų 

mokykla-darželis 

Klaipėdos r. „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Mokyklos-darželio 

kiemas 

2023 m. balandžio 

28 d. 



Šiaulių „Rasos“ progimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo skyrius 

Šiauliai Žaidynės „Rasiukų“ kelionė 

sveikatos labirintais“ 

Įstaigos kiemas 2023 m. balandžio 27 

d. 

Kupiškio vaikų lopšelis-darželis 

„Obelėlė“ 

Kupiškis „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Vaikų lopšelių-darželių 

„Obelėlė“, „Saulutė“, 

mokyklos „Varpelis“ 

erdvės, Kupos upės 

slėnio parkas 

2023 m. balandžio 20, 

24, 25, 26 d. 

Alytaus lopšelis-darželis 

„Šaltinėlis“ 

Alytus Sporto šventė „Sveikatą 

stiprinančių mokyklų banga per 

Lietuvą 2023“  

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 27 

d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Žvangutis“ 

Vilnius „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Lopšelio-darželio salė 2023 m. balandžio 

20 d. 

Trakų lopšelis-darželis 

„Obelėlė“ 

Trakai „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. 

balandžio mėn. 

(savivaldybės 

numatyta diena) 

Joniškio vaikų darželis 

„Vyturėlis“ 

Joniškis Pasaulinė sniego diena „Žiemos 

džiaugsmai“ 

Darželio kiemas 2023 m. sausio 19 d. 

Joniškio vaikų darželis 

„Vyturėlis“ 

Joniškis „Judėk ir šok“ Darželio sporto salė 2023 m. kovo 30 d. 

Joniškio vaikų darželis 

„Vyturėlis“ 

Joniškis Akcija „Aš bėgu 2023“ Darželio kiemas 2023 m. balandžio 

07 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Gilužis“ 

Vilnius „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

11 d. 

Joniškio vaikų darželis 

„Vyturėlis“ 

Joniškis Ekskursija į krepšinio muziejų Krepšinio muziejus 2023 m. balandžio 

26 d. 

Joniškio vaikų darželis 

„Vyturėlis“ 

Joniškis Futbolo varžybos „Mes mažieji 

futbolininkai“ 

Darželio sporto salė 2023 m. gegužės 16 d. 

Mažeikių Kazimiero Jagmino 

pradinė mokykla 

Mažeikiai Renginys „Stiprūs kartu“  Mokyklos teritorija 2023 m. balandžio 3–

7 d. 

Joniškio vaikų darželis 

„Vyturėlis“ 

Joniškis Šeimos šventė „Gera, linksma ir 

smagu pasportuot visiems kartu“ 

Darželio kiemas 2023 m. gegužės 19 d. 



Joniškio vaikų darželis  

„Vyturėlis“ 

Joniškis „Judėk, draugauk, sveikas auk“ Žagarės poilsio zona 2023 m. gegužės 30 d. 

Alytaus lopšelis-darželis 

„Putinėlis“ 

Alytus „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

25–28 d. 

Joniškio vaikų darželis 

„Vyturėlis“ 

Joniškis „Judam kasdien savaip, bet ne bet 

kaip“ 

Darželio kiemas 2023 m. rugsėjo 19, 

22 d. 

Joniškio vaikų darželis 

„Vyturėlis“ 

Joniškis „Sveikas būsi visada, jei sportuos 

visa šeima“ 

Darželio sporto, aktų 

salės 

2023 m. vasario 23 d. 

Tauragės lopšelis-darželis 

„Ąžuoliukas“ 

Tauragė Sveikatingumo šventė „Aktyvūs 

mažieji sportininkai“  

Lopšelio-darželio lauko 

erdvė 

2023 m. gegužės mėn. 

Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Volungėlė“ 

Klaipėda Eisena ir žaidynės „Šimtas 

žingsnių Klaipėdai“ 

Lopšelio-darželio sporto 

aikštynas 

2023 m. kovo 10 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Krivūlė“ 

Vilnius „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

13 d. 

Vilniaus r. Vaidotų mokykla-

darželis „Margaspalvis 

aitvarėlis“ 

Vilniaus r. Ugdomoji sportinė veikla 

„Taisyklinga laikysena – sveika 

nugara“  

Mokyklos-darželio salė 2023 m. 

balandžio mėn. 

Vilniaus r. Egliškių šv. Jono 

Bosko gimnazija 

Vilniaus r. „Dviračių žygis 2023“; konkursas 

„Šypsenos prie jūros kranto“ 

Gimnazijos kiemas, 

maršrutas Egliškės–

Šumskas, vasaros 

stovykla „Šventoji“ prie 

Baltijos jūros  

2023 m. gegužės 

13 d., birželio 19–

23 d. 

Šiaulių lopšelis-darželis 

„Sigutė“ 

Šiauliai Žygis šokio ritmu „Pasveikinkim 

vieni kitus“ 

Miesto centrinis parkas 2023 m. balandžio 

26 d. 

Visagino vaikų lopšelis-darželis 

„Auksinis raktelis“ 

Visaginas Rytinė mankšta 

priešmokyklinukams „Mankšta su 

šypsena“   

Lopšelio-darželio grupių 

patalpos, sporto salė, 

muzikos salė 

Visus 2023 metus 

Vilkaviškio r. Kazimiero 

Baršausko mokykla-

daugiafunkcis centras 

Vilkaviškio r.  Žygis, skirtas „Sveikatą 

stiprinančių mokyklų bangai per 

Lietuvą 2023“ 

Gižų seniūnija 2023 m. balandžio 

28 d. 

Šiaulių lopšelis-darželis 

„Auksinis raktelis“ 

Šiauliai „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Lopšelio-darželio lauko 

ir vidaus erdvės 

2023 m. 

balandžio mėn. 



Šiaulių lopšelis-darželis 

,,Žiogelis'“ 

Šiauliai Žaidimai „Sveikatos labirintuose“ 

(visuotinė mankšta, kodų žaidimai) 

Laisvalaikio ir pramogų 

parkas ,,Beržynėlis“ 

2023 m. balandžio 

25 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Šnekutis“ 

Vilnius Žaidynės „Mes stipriausi, mes 

vikriausi“ 

Lopšelio-darželio salė 2023 m. balandžio 

3 d. 

Vilniaus r. Rudaminos vaikų 

lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ 

Vilniaus r. ,,Bėgimas su trispalve 2023“, 

paminint Kovo 11-ąją – Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dieną 

ir Nacionalinio sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklo 

veiklos 30-metį 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. kovo 10 d. 

11 val. 

Šiaulių sanatorinė mokykla Šiauliai Viktorina „Sveikatos keliu 

žengiame kartu“ 

Mokyklos salė 2023 m. balandžio 

5 d. 

Vilkaviškio r. Kybartų ,,Rasos“ 

mokykla 

Vilkaviškio r. Žaidynės „SSM banga 2023“ Vilkaviškio r. Kybartų 

,,Saulės“ progimnazijos 

sporto salė 

2023 m. balandžio 

5 d. 

Mažeikių r. Tirkšlių Juozo 

Vitkaus-Kazimieraičio 

pagrindinė mokykla, 

Mažeikių r. Tirkšlių Juozo 

Vitkaus-Kazimieraičio 

pagrindinės mokyklos Žemalės 

pradinio ugdymo skyrius 

Mažeikių r. Iškilminga eisena „Sveikatos 

banga Tirkšliuose“ su 

sveikatingumo šūkiais miestelio 

gatvėmis iki Tirkšlių pušyno;  

Sparčiojo ėjimo krosas su 

užduotimis „Sveikatos mylia“ (1–4 

kl. mokiniai, tėvai, mokytojai, 

svečiai);  

Kroso varžybos „Miško takeliu“ 

(5–10 kl. mokiniai, tėvai, 

mokytojai, svečiai) 

Tirkšlių pušynas (esant 

nepalankioms oro 

sąlygoms – mokyklos 

sporto salė) 

2023 m. balandžio 

20 d. 

Akmenės rajono Akmenės 

gimnazija 

Akmenė Sporto varžybos ir žygis 

„Mažosios ir didžiosios pėdutės“  

Gimnazijos salė, 

Akmenės rajono 

apylinkės 

2023 m. balandžio 27, 

28 d. 

Jurbarko vaikų lopšelis-darželis 

„Nykštukas“ 

Jurbarkas Šalies ikimokyklinio amžiaus 

vaikų sporto renginys „Nykštuko 

žaidynės 2023“ 

Jurbarko Antano 

Giedraičio-Giedriaus 

gimnazijos sporto 

kompleksas 

2023 m. balandžio 27 

d. 



Šilutės lopšelis-darželis 

,,Žvaigždutė“ 

Šilutė ,,Sveikatos šturmas – 

bendruomenėje“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

28 d. 

Šiaulių Rėkyvos progimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo skyrius 

Šiauliai Žygis ,,Sportuojam, bėgiojam, 

žengiam koja kojon“ 

Žaidimų vieta – aikštelė 

prie Rėkyvos ežero 

2023 m. balandžio 

25 d. 

Vilniaus r. Nemenčinės 

Gedimino gimnazija 

Vilniaus r. „Įkvėpk ir šok“ Gimnazijos kiemas 2023 m. balandžio 

26 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Justinukas“ 

Vilnius „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Lopšelio-darželio salė 2023 m. balandžio 

10 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Žirniukas“ 

Vilnius „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Lopšelio-darželio salė 2023 m. balandžio 

11 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Pumpurėlis“ 

Vilnius „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Lopšelio-darželio salė 2023 m. balandžio 

12 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Sveikuolis“ 

Vilnius Sportinės pramogos, estafetės Lopšelio-darželio 

kiemas, salė 

2023 m. 

balandžio mėn. 

Panevėžio lopšelis-darželis 

„Pasaka“ 

Panevėžys Sportinės varžybos „Judėk – 

netingėk“  

Lopšelio-darželio 

kiemas, sporto salė 

2023 m. balandžio 

14 d. 

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija Vilkaviškis Judrieji sportiniai žaidimai 

„Judėkime kartu – mums amžius 

nesvarbu!“  

Gimnazijos stadionas 

(esant nepalankioms oro 

sąlygoms – Vilkaviškio 

sporto ir pramogų centro 

sporto salė) 

2023 m. balandžio 

27 d. 

Klaipėdos r. Dovilų pagrindinė 

mokykla  

Klaipėdos r. Projektinė savaitė netradicinėse 

erdvėse (kūrybinės dirbtuvės, 

turistinė-edukacinė diena, sporto 

renginiai) 

Mokyklos erdvės, 

kiemas, stadionas, salė 

2023 m. balandžio 

24–28 d. 

Šalčininkų rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras 

Šalčininkai Renginys „Sveikatą stiprinančių 

mokyklų banga per Lietuvą 2023“ 

(komandų pristatymas, viktorina, 

estafetės) 

Šalčininkų „Santarvės“ 

gimnazija 

2023 m. balandžio 

6 d. (3–4 kl.), 2023 m. 

balandžio 20 d. (8–

9 kl.) 

Vilniaus r. Rudaminos vaikų 

lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ 

Vilniaus r. ,,Bėgimas su trispalve 2023“, 

paminint Kovo 11-ąją – Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dieną 

ir Nacionalinio sveikatą 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. kovo 10 d. 

11 val. 



stiprinančių mokyklų tinklo 

veiklos 30-metį 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Vėtrungė“ 

Vilnius Teatralizuotas sveikatingumo 

renginys „Močiutės liaudiški 

kerai“ 

Lopšelio-darželio salė, 

kiemas 

2023 m. balandžio 

26 d. 

Vilniaus Barboros Radvilaitės 

progimnazija 

Vilnius „Fizinio aktyvumo įtaka 

emocijoms“ 

Progimnazijos salė 2023 m. balandžio 24 

d. 

Mažeikių darželis-mokykla 

„Kregždutė“ 

Mažeikiai „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Darželio-mokyklos 

kiemas, salė 

2023 m. balandžio 

3 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Drevinukas“ 

Vilnius Akcija „Aš bėgu 2023“, skirta 

Pasaulinei sveikatos dienai 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 5 

d. 

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-

daugiafunkcis centras 

Vilnius „Gyvensi aktyviai – būsi sveikas“ Mokyklos-daugiafunkcio 

centro salė 

2023 m. balandžio 

20 d. 

Vilniaus Taikos progimnazija Vilnius „Sveikatą stiprinanti mokykla – 

unikali galimybė mokyklų 

bendruomenėms mokytis gyventi 

sveikiau“ 

Progimnazijos aktų salė 2023 m. vasario 23 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Gėlynas“ 

Vilnius Bendra ugdymo įstaigos 

bendruomenės mankšta „Gėlyčių 

mankštadienis“, skirta „Sveikatą 

stiprinančių mokyklų bangai per 

Lietuvą 2023“ 

Lopšelio-darželio lauko 

sporto aikštelė 

2023 m. balandžio 

24 d. 

Kauno lopšelis-darželis 

,,Nežiniukas“ 

Kaunas Lopšelio-darželio bendruomenės 

šventė ,,Judėk linksmai ir aktyviai“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 18, 

19 d. 

Vilniaus Juventos gimnazija Vilnius Pasaulinė sveikatos diena 

(diskusijos, paskaitos, plakatų 

kūrimas) 

Gimnazijos bendrosios 

erdvės 

2023 m. balandžio 4, 

18 d. 

Vilniaus Viršuliškių mokykla Vilnius Sveikatą stiprinanti mokykla – 

unikali galimybė mokyklų 

bendruomenėms mokytis gyventi 

sveikiau 

Mokyklos salė 2023 m. vasario 23 d. 

Vilniaus Abraomo Kulviečio 

klasikinė gimnazija 

Vilnius „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Gimnazijos vidaus ir 

lauko erdvės 

2023 m. balandžio 

17–21 d. 



Šilalės Simono Gaudėšiaus 

gimnazija 

Šilalė Atminties žygis ,,Simono 

Gaudėšiaus gyvenimo keliais“, 

skirtas Simono Gaudėšiaus 

gimtadieniui 

Gimnazijos aikštė prie 

Simono Gaudėšiaus 

paminklo; Šilalės miesto 

lankomos vietos, 

susijusios su Simonu 

Gaudėšiumi; miesto 

stadionas 

2023 m. balandžio 

17–20 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Boružėlė“ 

Vilnius Masinė mankšta „Mankštinamės ir 

augame sveiki!“ 

Lopšelio-darželio kiemo 

didžioji sporto aikštelė 

2023 m. balandžio 

27 d. 

Kauno lopšelis-darželis 

„Vaivorykštė“ 

Kaunas „Vaivorykštės“ sveikuoliai 2023“ Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

18 d. 

Kauno r. Garliavos Adomo 

Mitkaus pagrindinė mokykla 

Kauno r. Protmūšis „Sveikas aš – misija 

įmanoma“ 

Mokyklos aktų salė 2023 m. vasario 28 d. 

Panevėžio lopšelis-darželis 

„Papartis“ 

Panevėžys „Aš sveikas ir greitas 2023“ Panevėžio Alfonso 

Lipniūno mokyklos 

stadionas 

2023 m. balandžio 

20 d. 10.00 val. 

Vilniaus darželis-mokykla 

„Vaivorykštė“ 

Vilnius Projektas „Sveikatiada“ Lopšelio-darželio 

kiemas, salė, klasės, 

grupių patalpos  

2023 m. 

balandžio mėn. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Žemuogėlė“ 

Vilnius „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Vilniaus Lazdynų 

mokyklos sporto salė 

2023 m. balandžio 

21 d. 

Šilutės lopšelis-darželis 

,,Žvaigždutė“ 

Šilutė ,,Sveikatos šturmas – 

bendruomenėje“ (estafetės, 

žaidimai) 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

28 d. 

Vilniaus r. Avižienių gimnazija, 

Vilniaus r. Avižienių 

gimnazijos 

Dūkštų pagrindinio ugdymo 

skyrius 

Vilniaus r. Sveikatą stiprinančių mokyklų 30-

mečio minėjimas 

Gimnazijos kiemas, salė 2023 m. balandžio 

1 d. 

Kauno lopšelis-darželis 

„Giliukas“ 

Kaunas Įstaigos bendruomenės šventė 

„Sveikata iš gamtos“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

26 d. 

Šiaulių Medelyno progimnazija Šiauliai Sporto šventė „Smagiau, greičiau, 

aktyviau!“ 

Progimnazijos aplinka 2023 m. balandžio 

19 d. 



Vilniaus r. Nemenčinės 

Konstanto Parčevskio gimnazija 

Vilniaus r. Estafetė „Sportiniai žaidimai“  Gimnazijos stadionas 2023 m. balandžio 

24 d. 

Vilniaus r. Nemenčinės 

Konstanto Parčevskio gimnazija 

Vilniaus r. Žaidimai pradinukams „Linksmi 

kilimėliai ir kamuoliai“  

Gimnazijos sporto salė 2023 m. balandžio 

19 d. 

Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-

darželis „Puriena“ 

Šiaulių r. Žaidynės „Judėjimo džiaugsmas“ Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

19 d. 

Alytaus lopšelis-darželis 

„Vyturėlis“ 

Alytus Sporto šventė „SSM banga per 

Lietuvą 2023“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

28 d. 

Kėdainių r. Vilainių mokykla-

darželis „Obelėlė" 

Kėdainių r. Kovo 11-osios bėgimas Kėdainių r. Vilainių 

parkas 

2023 m. kovo 10 d. 

Kėdainių r. Vilainių mokykla-

darželis „Obelėlė“ 

Kėdainių r. Sporto festivalis „Lietuvos mažųjų 

žaidynės 2023“ 

Mokyklos-darželio 

sporto aikštynas 

2023 m. balandžio 

20 d. 

Kėdainių r. Vilainių mokykla-

darželis „Obelėlė“ 

Kėdainių r. Tarptautinės šokio dienos 

paminėjimas „Pašokime visi 

kartu“ 

Mokyklos-darželio 

kiemas 

2023 m. balandžio 

26 d. 

Ukmergės „Ryto“ specialioji 

mokykla 

Ukmergė Mokyklos bendruomenės dviračių 

žygis „Minam greičiau – 

jaučiamės sveikiau“ 

Maršrutas dviračių taku  

nuo „Ryto“ specialiosios 

mokyklos iki Vidiškių 

pagrindinės mokyklos 

2023 m. balandžio 

20 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Mažylis“ 

Vilnius Paroda, viktorina, bendruomenės 

sporto renginys, edukacinė veikla, 

išvyka ir kt. 

Lopšelio-darželio 

kiemas, salė, grupių 

patalpos 

2023 m. 

balandžio mėn. 

Kėdainių lopšelis-darželis 

„Aviliukas“ 

Kėdainiai Projektas „Mano mėgstamiausia 

sporto šaka“ 

Lopšelio-darželio sporto 

salė, grupių patalpos 

2023 m. kovo 1–3 d. 

Vilniaus Gedimino technikos 

universiteto inžinerijos licėjus 

Vilnius Viktorina „Sveikos gyvensenos 

žinovai“  

Licėjaus salė 2023 m. balandžio 

3 d. 

Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Žemuogėlė“ 

Klaipėda „30 žingsnių sveikatos link“ Lopšelio-darželio 

teritorija, erdvės aplink 

darželį 

2023 m. balandžio 3–

30 d. 

Kėdainių lopšelis-darželis 

„Aviliukas“ 

Kėdainiai Akcija „Dovanok šypseną“  Lopšelio-darželio kiemas  2023 m. balandžio 

7 d. 



Šiaulių lopšelis-darželis 

„Kregždutė“ 

Šiauliai Žygis šokio ritmu „Pasveikinkim 

vieni kitus“ 

Miesto centrinis parkas 2023 m. balandžio 26 

d. 

Vilniaus Gedimino technikos 

universiteto inžinerijos licėjus 

Vilnius Viktorina „Sveikos gyvensenos 

žinovai“  

Licėjaus salė 2023 m. balandžio 

23 d. 

Kėdainių lopšelis-darželis 

„Aviliukas“ 

Kėdainiai Sportinės varžybos „Olimpinė 

diena“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

26 d. 

Vilniaus Joachimo Lelevelio 

inžinerijos gimnazija 

Vilnius  Aktyvi pertrauka Gimnazijos sporto salė 2023 m. balandžio 

18 d. 

Kėdainių lopšelis-darželis 

„Aviliukas“ 

Kėdainiai Projektas „Kaip atrasti pamirštus 

žaidimus?“ 

Lopšelio-darželio 

priešmokyklinės grupės 

patalpos, kiemas 

2023 m. balandžio 3–

7 d. 

Vilniaus lopšelis darželis 

„Aušrelė“ 

Vilnius Sveikatingumo ir pažinimo žygis į 

Vingio parką 

Vingio parkas 2023 m. balandžio 

20 d. 

Alytaus Vidzgirio progimnazija Alytus Masinis žygis „Sportuokime 

kartu“  

Alytaus miestas 2023 m. balandžio 

21 d. 

Kauno lopšelis-darželis 

,,Žemyna“ 

Kaunas Darnios gyvensenos iššūkis – 

žygis į parką 

Kalniečių parkas 2023 m. balandžio 

4 d. 

Šalčininkų r. Eišiškių lopšelis-

darželis „Žiburėlis“ 

Šalčininkų r. Sporto renginys „Sveikatą 

stiprinančių mokyklų banga per 

Lietuvą 2023“ 

Eišiškių A. Ratkevičiaus 

sporto mokykla 

2023 m. balandžio 

13 d. 

Šiaulių lopšelis-darželis 

„Žilvitis“ 

Šiauliai Žygis į parką ir masinis šokis 

„Pasveikinkim vieni kitus“  

Šiaulių centrinis parkas 2023 m. balandžio 

26 d. 

Vilniaus Gedimino technikos 

universiteto inžinerijos licėjus 

Vilnius Renginys, skirtas „Sveikatą 

stiprinančių mokyklų bangai per 

Lietuvą 2023“ 

Licėjaus salė, sporto salė, 

kiemas 

2023 m. 

balandžio mėn. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Kūlverstukas“ 

Vilnius Sporto šventė „Sveikata kiekvieną 

dieną“ 

Lopšelio-darželio kiemas 

(arba salė) 

2023 m. balandžio 

20 d. 

Jonavos vaikų lopšelis-darželis 

„Pakalnutė“ 

Jonava Teminė savaitė „Sveikatingumo 

banga „Pakalnutėje“ 

Lopšelio-darželio sporto 

salė, kiemas; miesto 

dviračių takai 

2023 m. balandžio 

17–21 d. 

Panevėžio lopšelis-darželis 

„Sigutė“ 

Panevėžys „Panevėžio mažųjų sveikuolių 

bėgynės 2023“ 

Panevėžio miesto 

Senvagė 

2023 m. balandžio 

18 d. 



Alytaus Vidzgirio progimnazija Alytus „Sveikai valgau + daugiau judu = 

kietas esu!“ (visuotinė mankšta, 

draugiškos estafetės su Vidzgirio 

mikrorajono aplinkinių ugdymo 

įstaigų PUG ugdytiniais) 

Progimnazijos salė 2023 m. balandžio 

20 d. 

Panevėžio lopšelis-darželis 

„Sigutė“ 

Panevėžys STEAM orientacinės varžybos Panevėžio miesto 

Skaistakalnio parkas 

2023 m. balandžio 

5 d. 

Šiaulių lopšelis-darželis 

„Gluosnis“ 

Šiauliai Žygis į miesto parką 

„Pasveikinkim vieni kitus“ 

Šiaulių miesto centrinis 

parkas 

2023 m. balandžio 

26 d. 

Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų 

pėdas“ 

Šiauliai Šokių fiesta „Šoku aš, šok ir tu“ Lopšelio-darželio salė 2023 m. balandžio 

28 d. 

Rokiškio r. Juodupės lopšelis-

darželis 

Rokiškio r.  Atsipalaidavimo veikla „Gerosios 

emocijos“ 

Lopšelio-darželio 

sensorinė erdvė 

2023 m. vasario 27 d. 

Vilniaus „Žaros“ gimnazija Vilnius „Sveikuolių sveikuoliai“ ir 

konkursas 

Gimnazijos aktų salė 2023 m. 

balandžio mėn. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Bangelė“ 

Vilnius Bendra ugdymo įstaigos 

bendruomenės mankšta „Pajudėk 

ir patrepsėk kartu su „Bangele“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

7 d. 

Šiaulių lopšelis-darželis 

„Žilvitis“ 

Šiauliai Sporto šventė „Daug judu – 

sveikas esu“  

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

19 d. 

Šiaulių lopšelis-darželis „Bitė“ Šiauliai Sporto renginys „Sportas – 

sveikata!“  

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

20 d. 

Klaipėdos r. Gargždų lopšelis-

darželis „Gintarėlis“ 

Klaipėdos r.  Sporto festivalio „Lietuvos mažųjų 

žaidynės 2023“ renginys įstaigoje 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

20 d. 

Panevėžio lopšelis-darželis 

„Rūta“ 

Panevėžys „Panevėžio mažųjų sveikuolių 

bėgynės 2023“ 

Panevėžio miesto 

Senvagė 

2023 m. balandžio 

18 d. 

Klaipėdos r. Gargždų lopšelis-

darželis „Gintarėlis“ 

Klaipėdos r.  Teminė sveikatingumo savaitė 

įstaigoje 

Lopšelio-darželio grupių 

(14) ir lauko erdvės 

2023 m. balandžio 3–

7 d. 

Klaipėdos r. Gargždų lopšelis-

darželis „Gintarėlis“ 

Klaipėdos r.  Iniciatyva „Žygiuok su šeima“ Už įstaigos ribų 2023 m. balandžio 3–

14 d. 

Vilniaus Šolomo Aleichemo 

ORT gimnazija 

Vilnius „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ Gimnazijos stadionas 2023 m. balandžio 

19–20 d. 



Vilniaus lopšelis-darželis 

„Kūlverstukas“ 

Vilnius „Sveikas maistas, kas tai?“ Lopšelio-darželio salė 2023 m. balandžio 

5 d. 

Šiaulių Juliaus Janonio 

gimnazija 

Šiauliai Respublikinis ugdymo įstaigų 

liaudiškų šokių festivalis-

konkursas „Šokis mus jungia 

2023“ 

Šiaulių kultūros centras 2023 m. balandžio 

7 d. 

Panevėžio lopšelis-darželis 

,,Varpelis“ 

Panevėžys ,,Panevėžio mažųjų sveikuolių 

bėgynės 2023“ 

Panevėžio miesto 

Senvagė 

2023 m. balandžio 

18 d. 

Vilniaus r. Bezdonių 

„Saulėtekio“ pagrindinė 

mokykla 

Vilniaus r. SSM banga 2023 Mokyklos kiemas 2023 m. balandžio 

28 d. 

Kauno lopšelis-darželis 

„Malūnėlis“ 

Kaunas „Eikim kartu sveikatos keliu“ 

(sportinė pramoga, viktorina, 

piešinių paroda) 

Lopšelio-darželio 

kiemas, salė 

2023 m balandžio 

25 d. 

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus 

gimnazija, Kazlų Rūdos sav. 

Plutiškių gimnazija, Kazlų 

Rūdos ,,Saulės" mokykla, Kazlų 

Rūdos ,,Elmos" mokykla-

darželis, Kazlų Rūdos Kazio 

Griniaus gimnazijos skyriaus 

pradinė mokykla, Kazlų Rūdos 

Kazio Griniaus gimnazijos 

skyriaus lopšelis-darželis 

,,Pušelė“, Kazlų Rūdos Kazio 

Griniaus gimnazijos skyriaus 

Prano Dovydaičio progimnazija 

Kazlų 

Rūdos sav. 

,,Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga Kazlų Rūdos savivaldybėje 

2023“ 

Kazlų Rūdos sporto 

centro salė, Kazlų Rūdos 

lauko sporto aikštynai  

2023 m. balandžio 6, 

27 d. 

Vilniaus Jono Pauliaus II 

progimnazija 

Vilnius „Gyvenk taip, kad būtum sveikas!“ Progimnazijos sporto salė 2023 m. balandžio 

20 d. 

Kauno miesto vaikų sveikatos 

stiprinimo metodinė grupė 

Kaunas „Sveikatos grandinėlė“ Kauno miestas 2023 m. 

balandžio mėn. 

Kėdainių r. Krakių Mikalojaus 

Katkaus gimnazija 

Kėdainių r. Edukacija gimnazijos erdvėse 

„Surask, pažink, suprask“ 

Gimnazijos sodas 2023 m. balandžio 

17–21 d. 



Vilniaus Jono Basanavičiaus 

progimnazija 

Vilnius Sveikatos diena Mokyklos erdvės: klasės, 

koridoriai 

2023 m. balandžio 

6 d. 

Kėdainių r. Krakių Mikalojaus 

Katkaus gimnazija 

Kėdainių r. Protmūšis „Sveikatos ringas“ Gimnazijos salė 2023 m. balandžio 

25 d. 

Kėdainių r. Krakių Mikalojaus 

Katkaus gimnazija 

Kėdainių r. Netradiciniai sportiniai žaidimai Gimnazijos sporto salė, 

stadionas 

2023 m. balandžio 

24–28 d. 

Kėdainių r. Krakių Mikalojaus 

Katkaus gimnazijos „Bitutės“ 

skyrius 

Kėdainių r. Šiaurietiškasis ėjimas 

bendruomenei 

Miestelio sveikatos takas 2023 m. balandžio 

6 d. 

Kauno lopšelis-darželis 

„Atžalėlė“ 

Kaunas „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga 2023“ 

Įstaigos teritorija 2023 m. 

balandžio mėn. 

Kėdainių r. Krakių Mikalojaus 

Katkaus gimnazijos „Bitutės“ 

skyrius 

Kėdainių r. Pažintinis sveikatinimo žygis 

„Krakių tvenkiniai“ 

Krakių miestelis 2023 m. balandžio 

20 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

,,Pasaka“ 

Vilnius „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga 2023“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

19 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

,,Giliukas“ 

Vilnius „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga 2023“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

20 d. 

Lazdijų rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras 

Lazdijai Masinis renginys „Sveikatą 

stiprinančių mokyklų banga per 

Lazdijus 2023“  

Lazdijų 

Nepriklausomybės aikštė 

ir miesto parkas 

2023 m. 

balandžio mėn. 

Širvintų lopšelis-darželis 

„Boružėlė“ 

Širvintos Eisena „Laiškas žemei“  Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

20 d. 

Panevėžio Beržų progimnazija Panevėžys „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga 2023“ 

Panevėžio Skaistakalnio 

parkas 

2023 m. balandžio 

28 d. 

Josvainių socialinis ir ugdymo 

centras 

Kėdainių r.  Šokio diena „Šok ir nesustok“ Centro kiemas 2023 m. balandžio 

26 d. 

Vilniaus Vydūno progimnazija Vilnius Mankšta „Būk aktyvus ir sveikas“  Progimnazijos salė 2023 m. 

balandžio mėn. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Pilaitukas“ 

Vilnius Darželio bendruomenės renginys 

„Sveikatingumo banga „Pilaituke“  

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

26 d. 



Vilniaus lopšelis-darželis 

„Lazdynėlis“ 

Vilnius Kūrybinės dirbtuvės „Sveikatos 

dėlionė“;  

Žygis „Judu ir stiprėju“ 

Ugdymo įstaigos grupių 

patalpos, kiemas, Bukčių 

miškas 

2023 m. balandžio 

7 d.; balandžio mėn. 

II pusė – 

gegužės mėn. 

(priklausomai nuo oro 

sąlygų) 

Akmenės rajono Ventos 

gimnazija 

Akmenės r. Pėsčiųjų žygis „SSM banga 2023“  Ventos regioninis parkas 2023 m. balandžio 

21 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

,,Žiedas“ 

Vilnius Linksmasis koridorius ,,Sportas 

sveikata – visų nuotaika gera“ 

Lopšelio-darželio 

koridorius 

2023 m. balandžio 

7 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

,,Obelėlė“ 

Vilnius Žygis ,,Žygiuokim pasidžiaugt 

pavasariu!“ 

Šalia ugdymo įstaigos 

esantis parkas 

2023 m. balandžio 

19 d. 

Prienų „Žiburio“ gimnazija Prienai „Žvaigždžių diena“ (tinklinio, 

krepšinio varžybos, sveiki 

patiekalai) 

Prienų „Ąžuolo“ 

progimnazijos sporto 

salė, Prienų beržyno 

tinklinio aikštelė 

2023 m. balandžio 

24–28 d. 

Kauno „Ryto“ pradinė mokykla Kaunas „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Mokyklos kiemas 2023 m. balandžio 

24 d. 

Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ 

lopšelis-darželis 

Vilniaus r. „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Bus patikslinta Bus patikslinta 

Vilniaus r. Rudaminos lopšelis-

darželis 

Vilniaus r. Renginys „Judėk ir būk sveikas“ Įstaigos teritorija ir šalia 

esantis stadionas 

2023 m. balandžio 

17–21 d. 

Šiaulių sanatorinė mokykla Šiauliai Linksmosios estafetės Šiaulių m. 

specialiųjų mokyklų 5–8 kl. 

mokiniams 

Mokyklos sporto salė 2023 m. balandžio 

20 d. 

Šakių „Varpo“ mokykla Šakiai Žaidynės ir žygis „SSM banga 

2023“  

Miesto parkas ir dvaro 

parkas 

2023 m. balandžio 21, 

28 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

,,Spygliukas“ 

Vilnius Sportiniai žaidimai ir užsiėmimai 

,,Paukščių olimpiada“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

3 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Geniukų kalvė“ 

Vilnius „Augu sveikas ir sportiškas“ Ugdymo įstaigos aktų 

salė 

2023 m. balandžio 

11 d. 



Vilniaus lopšelis-darželis 

,,Medynėlis“ 

Vilnius „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. 

balandžio mėn. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

,,Pakalnutė“ 

Vilnius „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. 

balandžio mėn. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Vandenis“ 

Vilnius „Augu sveikas ir sportiškas“ Ugdymo įstaigos salė 2023 m. balandžio 

21 d. 

Kėdainių r. Šėtos gimnazija Kėdainių r. Piešinių, darbelių paroda ,,Augu 

sveikas ir stiprus“   

Gimnazijos fojė 2023 m. balandžio 

7 d. 

Kėdainių r. Surviliškio Vinco 

Svirskio pagrindinė mokykla 

Kėdainių r. Protmūšis „Sveikata“  Mokyklos klasė 2023 m. balandžio 

7 d. 

Kėdainių r. Šėtos gimnazija Kėdainių r. Stalo teniso varžybos  Gimnazijos kiemas 2023 m. balandžio 

17 d. 

Kėdainių r. Surviliškio Vinco 

Svirskio pagrindinė mokykla 

Kėdainių r. Žygis į Šventybrastį „Judėjimas –

sveikata“ 

Kėdainių r. Surviliškio 

apylinkės 

2023 m. balandžio 

28 d. 

Kėdainių r. Šėtos gimnazija Kėdainių r. Tinklinio varžybos  Gimnazijos stadionas 2023 m. balandžio 

18 d. 

Kėdainių r. Surviliškio Vinco 

Svirskio pagrindinė mokykla 

Kėdainių r. Žygis „Sveikatos takeliu“ (1–4 kl. 

moksleiviams) 

Kėdainių r. Surviliškio 

apylinkės 

2023 m. balandžio 

19 d. 

Kėdainių r. Surviliškio Vinco 

Svirskio pagrindinė mokykla 

Kėdainių r. Konkursas „Tylos stebuklinga 

versmė“ 

Mokyklos fojė 2023 m. balandžio 

26 d. 

Kauno lopšelis-darželis 

„Spindulėlis“ 

Kaunas „Augu sveikas ir stiprus“ Lopšelio-darželio 

kiemas, visuomenės 

sveikatos specialisto 

kabinetas 

2023 m. 

balandžio mėn. 

Vilniaus jėzuitų gimnazija Vilnius „Būk sveikas!“ Gimnazijos salė 2023 m. balandžio 

28 d. 

Švenčionių r Pabradės „Ryto“ 

gimnazija 

Švenčionių r. „SSM banga 2023“ (varžybos, 

flashmobas, orientacinis žaidimas) 

Gimnazijos sporto salė, 

Pabradės miesto 

apylinkės 

2023 m. balandžio 

27 d. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras 

Kaišiadorių r. Rajoninė mokinių mokslinė 

konferencija „Sveikata visam 

gyvenimui“ 

Kaišiadorių jaunimo 

centras „Mazgas“ 

2023 m. balandžio 

3 d. 



Vilniaus Aleksandro Puškino 

gimnazija 

Vilnius Linksmosios estafetės ,,Judėk ir 

būsi sveikas“; 

Fizinio aktyvumo varžybos 

,,Pavasaris 2023“ 

Gimnazijos kiemas, 

sporto salė 

2023 m. 

balandžio mėn. 

Plungės lopšelis-darželis 

,,Vyturėlis“, Plungės rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

Plungė Visų Plungės rajono savivaldybės 

sveikatą stiprinančių mokyklų 

masinis sveikatingumo renginys 

„Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023 Plungės 

mieste“ 

Aktyvaus laisvalaikio ir 

pramogų zona Plungės 

miesto parke 

2023 m. balandžio 

26 d. 

Šiaulių lopšelis-darželis 

,,Drugelis“ 

Šiauliai Vaikų pavasario žygis Iš lopšelio-darželio 

kiemo iki Talkšos ežero 

2023 m. balandžio 

19 d. 

Šiaulių miesto lopšelis-darželis 

„Trys nykštukai“ 

Šiauliai „Trijų nykštukų“ sveikatos diena Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

19 d. 

Kėdainių r. Šėtos gimnazija Kėdainių r. Pradinių klasių mokinių ir jų 

tėvelių varžybos ,,Sportuokime 

kartu“ 

Gimnazijos stadionas 2023 m. balandžio 

24 d. 

Kėdainių r. Šėtos gimnazija Kėdainių r. „Sveikatos receptas“ (konkursas, 

kūrybiniai darbai) 

Gimnazija 2023 m. balandžio 

19 d. 

Vilniaus Tuskulėnų gimnazija Vilnus Sporto šventė Gimnazijos kiemas 

(pagal oro sąlygas) 

2023 m. balandžio 3–

4 sav. 

Kėdainių r. Šėtos gimnazija Kėdainių r. Netradicinės pamokos lauko 

klasėje  

Gimnazijos lauko klasė 2023 m. 

balandžio mėn. 

Kėdainių r. Šėtos gimnazija Kėdainių r. Judriosios  pertraukos gimnazijos 

kieme (aktyvi fizinė veikla) 

Gimnazijos kiemas 2023 m. 

balandžio mėn. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Naminukas“ 

Vilnius „Mūsų nuotaika gera – judrūs ir 

aktyvūs visada“ 

Parkas „Saulės slėnis“ 2023 m. balandžio 

13 d. 

Šilutės lopšelis-darželis 

„Žibutė“ 

Šilutė „Linksmųjų žaidimų banga“ 

(vaikų ir tėvų judrieji žaidimai, 

estafetės, bėgimas) 

Lopšelio-darželio 

kiemas, sveikatos takas, 

futbolo aikštė 

2023 m. balandžio 

6 d. 

Lazdijų mokykla-darželis 

,,Kregždutė“ 

Lazdijai Judriųjų pertraukų savaitė Mokyklos-darželio 

kiemas 

2023 m. balandžio 

17–21 d. 



Šilutės lopšelis-darželis 

„Žibutė“ 

Šilutė Žygis „Eik ir būsi sveikas!“ 

(masinis ėjimas į Sveikatos puotą; 

dalyvauja Šilutės miesto, rajono 

ikimokyklinės įstaigos) 

Šilutės miesto stadionas 

(parkas) 

2023 m. balandžio 

27 d. 

Vilniaus r. Nemenčinės 

Gedimino gimnazija 

Vilniaus r.  „Gedimino mylios“ estafetės 

bėgimas 

Pušynas šalia gimnazijos 2023 m. balandžio 

18 d. 

Vilniaus r. Pakenės Česlovo 

Milošo pagrindinė mokykla 

Vilniaus r. Sporto diena mokyklos 

bendruomenei „Sveika mokykla – 

laiminga mokykla“ 

Mokyklos sporto aikštelė 2023 m. balandžio 

19 d. 

Vilniaus r. Nemenčinės 

Gedimino gimnazija 

Vilniaus r.  „Įkvėpk“ (sąmoningo kvėpavimo 

ir šokio dermė) 

Gimnazijos kiemas 2023 m. balandžio 

26 d. 

Mažeikių lopšelis-darželis 

,,Linelis“ 

Mažeikiai „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Mažeikių Pavasario 

progimnazijos stadionas 

2023 m. balandžio 

6 d. 

Lazdijų r. Šeštokų mokykla Lazdijų r. Viktorina „Sveikatos gūsis“  Mokyklos erdvės 2023 m. vasario 27 d. 

Vilniaus Simono Konarskio 

gimnazija 

Vilnius Projekto „Būk sveikas!“ 

baigiamasis renginys – bėgimas 

Vingio parkas 2023 m. balandžio 

25 d. 

Panevėžio Mykolo Karkos 

pagrindinė mokykla 

Panevėžys ,,Sveikatos fiesta“ (mankšta, 

plakatai, stendai, aktyvios 

pertraukos, mokinių konferencija, 

pristatymai) 

Mokyklos erdvės 2023 m. balandžio 

24–28 d. 

Telšių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras 

Telšiai Protmūšis 8–9 klasių 

moksleiviams „Gyvenu sveikai“  

Mokyklos salė 2023 m. balandžio 

7 d. 

Telšių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras 

Telšiai Konkursas 3–4 klasių mokiniams 

„Sveiks, drūts i greits“ 

Telšių arena 2023 m. balandžio 

28 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Pelėda“ 

Vilnius Edukacinė viktorina apie sveikatą 

priešmokyklinių grupių vaikams 

Lopšelio-darželio salė 2023 m. vasario 28 d. 

Utenos vaikų lopšelis-darželis 

„Pasaka“ 

Utena Žygis „Ant bangos“ Miesto parkas 2023 m. balandžio 

26–27 d. 

VšĮ Elektrėnų profesinio 

mokymo centras 

Elektrėnai Masinės fizinio aktyvumo 

pratybos „Judesio ABC“ 

Elektrėnų miesto 

stadionas 

2023 m. balandžio 

26 d. 

Vilniaus r. Marijampolio Meilės 

Lukšienės gimnazija 

Vilniaus r. „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Vieta tikslinama 2023 m. 

balandžio mėn.  



Vilniaus lopšelis-darželis 

„Vėrinėlis“ 

Vilnius „Pavasario judesio fiesta“ Lopšelio-darželio 

muzikos salė ir 

koridorius 

2023 m. balandžio 

19 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Vėrinėlis“ 

Vilnius Viktorina „Mano sveikata“ Lopšelio-darželio salė 2023 m. balandžio 

24 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

,,Giraitė“ 

Vilnius „Obuoliuką ridenu – sveikas esu“ Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. spalio 4 d. 

Vilniaus Adomo Mickevičiaus 

licėjus 

Vilnius Renginys ,,Sveikata – mūsų 

turtas“; 

Sporto varžybos Pasaulinei 

sveikatos dienos paminėti 

Licėjaus salė, sporto salė 2023 m. balandžio 

18 d. 

Vilniaus Vladislovo Sirokomlės 

gimnazija 

Vilnius Absolventų futbolo turnyras 150-

ečio proga  

Gimnazijos salė 2023 m. balandžio 24 

d. 

Kauno r. Garliavos Jonučių 

progimnazija, Kauno r. 

Domeikavos lopšelis-darželis 

„Luknė“ 

Kauno r. Užsiėmimas „Kelionė į sveikų 

dantukų karalystę“ 

Ugdymo įstaigų klasės 2023 m. vasario 21 d. 

– kovo 7 d. 

Šiaulių universitetinė gimnazija, 

Šiaulių „Romuvos“gimnazija, 

Šiaulių Didždvario gimnazija, 

Šiaulių Lieporių gimnazija, 

Šiaulių J. Janonio gimnazija, 

Šiaulių Saulėtekio gimnazija 

Šiauliai Tinklinio turnyras „Tinklinis 

vienija mus“; 

Orientavimosi varžybos „Pažink 

Šiaulius“; 

Žygis pėsčiomis „Pasiek olimpą“ 

Šiaulių universitetinės 

gimnazijos sporto salė 

(tinklinio turnyras), 

Didždvario gimnazijos 

mokyklos kiemas 

(orientavimosi varžybos), 

Salduvės parkas (žygis) 

2023 m. balandžio 7, 

19, 26 d. 

Panevėžio „Vilties“ 

progimnazija 

Panevėžys 1–4 kl. mokinių 11 km pėsčiųjų 

žygis „Viltis Panevėžyje“ 

(mobiliojoje programėlėje 

„Komoot“ piešime užrašą „Viltis“) 

Panevėžio miestas (nuo 

„Kalnapilio“ arenos iki 

„Ekrano“ marių 

užtvankos) 

2023 m. balandžio 7 

d. 

Trakų r. Bražuolės lopšelis-

darželis 

Trakų r.  „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023 

Bražuolės kaimas 2023 m. balandžio 14 

d. 

Vilniaus Vytauto Didžiojo 

gimnazija 

Vilnius „Kahoot“ žaidimas sveikatingumo 

tema 

Gimnazijos sporto salė 2023 m. kovo 16–

17 d. 



Šiaulių lopšelis-darželis 

,,Ąžuoliukas“ 

Šiauliai ,,Šokame visi kartu“ Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

24 d. 

Molėtų vaikų savarankiško 

gyvenimo namai 

Molėtai „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Salė ir kitos įstaigos 

patalpos 

2023 m. balandžio 

5 d. 

Utenos vaikų lopšelis-darželis 

„Šaltinėlis“ 

Utena Žygis „Ant bangos“ Utenos miesto Vyžuonos 

parkas 

2023 m. balandžio 

26 d. (arba 27 d.) 

Anykščių Antano Baranausko 

pagrindinė mokykla 

Anykščiai Žygis ,,Lajų takas–Puntukas“ Maršrutas miesto 

lankytinomis vietomis 

2023 m. balandžio 

6 d. 

Šiaulių lopšelis-darželis 

,,Ąžuoliukas“, Šiaulių lopšelis-

darželis ,,Drugelis“, Šiaulių 

lopšelis-darželis ,,Ežerėlis“, 

Šiaulių lopšelis-darželis 

,,Salduvė“, Šiaulių lopšelis-

darželis ,,Auksinis raktelis“ 

Šiauliai Masinis renginys ,,Draugystės 

maratonas“ 

Talkšos ežero pakrantė 

prie skulptūros „Geležinė 

lapė“ 

2023 m. balandžio 

19 d. 10.30 val. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Strazdelis“ 

Vilnius Viktorina ir sporto žaidynės „Augu 

sveikas ir stiprus“ (tarpinstitucinis 

renginys kartu su Vilniaus 

lopšeliu-darželiu „Nykštukas“);  

Žaidynės „Linksmosios estafetės“ 

Vilniaus lopšelio-

darželio „Nykštukas“ 

patalpos;  

Vilniaus lopšelio-

darželio „Strazdelis“ 

patalpos, teritorija 

2023 m. kovo 8 d.,  

balandžio mėn. II pusė 

Radviliškio r. Šeduvos lopšelis-

darželis 

Radviliškio r. Šeimų sporto šventė „Judėjimo 

banga Šeduvos lopšelyje-darželyje 

2023“ 

Šeduvos miesto parkas 2023 m. balandžio 

30 d. 

Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės 

Leduchovskos gimnazija 

Vilniaus r. „Sveikatą stiprinantis kelias“ 

(bėgimas per pertraukas aplink 

mokyklą 3–4 kl. mokiniams)  

Gimnazijos kiemas 2023 m. kovo 21 d. 

Zarasų profesinė mokykla Zarasų r. Sporto šventė „Sportadienis“  Mokyklos stadionas 2023 m. balandžio 

21 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Jurginėlis“ 

Vilnius „Jurginėlis“ mes jėga – esam 

sveiki visada!“ 

Lopšelio-darželio salė 2023 m. gegužės 5 d. 



Klaipėdos miesto visuomenės 

sveikatos biuras 

Klaipėda „Klaipėdos vaikų sveikatos banga“ 

(39 SSM tinklo įstaigų masinis 

sporto renginys) 

Mokyklos futbolo 

stadionas arba sporto 

bazė 

2023 m. balandžio 

27 d. 

Klaipėdos Gedminų 

progimnazija 

Klaipėda Pertraukos šokių ritmu (judriosios 

pertraukos) 

Progimnazijos kiemas 

(esant nepalankiam 

orui – vidaus erdvės) 

2023 m. balandžio 

17 d. 

Klaipėdos Gedminų 

progimnazija 

Klaipėda Užkandžių dėžutės konkursas Progimnazijos klasės 2023 m. balandžio 

17–21 d. 

Klaipėdos Gedminų 

progimnazija 

Klaipėda Žygis pajūriu Baltijos pajūris 2023 m. kovo 3–10 d. 

Klaipėdos Gedminų 

progimnazija 

Klaipėda Viktorina ,,Sveikas maistas“ Progimnazijos aktų salė 2023 m. gegužės 2 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Gluosnis“ 

Vilnius „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

bangai per Lietuvą 2023“ – 

„Sportuojančių vaikų jūra“ 

Lopšelio-darželio sporto 

aikštynas 

2023 m. balandžio 

6 d. 

Panevėžio Alfonso Lipniūno 

progimnazija 

Panevėžys Sporto šventė „Sportas mus 

vienija“ (šventinis bėgimas, bendra 

progimnazijos bendruomenės 

nuotrauka sustojus į skaičių „30“) 

Progimnazijos vidinis 

kiemas, stadionas 

2023 m. balandžio 

26 d. 12.00 val. 

Vilniaus r. Skaidiškių mokykla-

darželis 

Vilniaus r. Fizinio aktyvumo skatinimas 

(šokiai) 

Mokyklos kiemas arba 

salė 

2023 m. balandžio 

17–28 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Coliukė“ 

Vilnius Sveikatos festivalis Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. gegužės mėn. 

Vilniaus r. Rudaminos vaikų 

lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 

Vilniaus r. Sveikatos festivalis Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. gegužės mėn. 

Alytaus lopšelis-darželis „Du 

gaideliai“, Alytaus lopšelis-

darželis „Pušynėlis“, Alytaus 

lopšelis-darželis „Saulutė“ 

Alytus Žygis į Alytaus miesto 

Senamiesčio parką ir masinė 

mankšta 

Alytaus miesto 

Senamiesčio parkas 

2023 m. balandžio 

27 d. 

Šiaulių lopšelis-darželis 

„Coliukė“ 

Šiauliai Žygis į parką ir masinis šokis 

„Pasveikinkim vieni kitus!“ 

Centrinis miesto parkas 2023 m. balandžio 

26 d. 10.30 val. 



Kauno miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras 

Kaunas Renginys, skirtas suburti ir 

sujungti Kauno miesto ugdymo 

įstaigas, reprezentuoti SSM viešai 

Kauno mieste 

Kauno miesto vietos 

(parkai, sporto aikštynai, 

centras), viešos atvirosios 

erdvės 

2023 m. 

balandžio mėn. 

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ 

gimnazija 

Ignalinos r. Protmūšis „Kai žinau, gyvenu 

sveikiau“ 

Gimnazijos salė 2023 m. kovo 24 d. 

Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Čiauškutė“ 

Klaipėda Judrieji žaidimai „Greitesni už 

pavasario vėją“ 

Lopšelio-darželio 

teritorija 

2023 m. balandžio 

13 d. 

Klaipėdos lopšelis-darželis 

,,Linelis“ 

Klaipėda ,,Sveikatą stiprinančių mokyklų 

bangai per Lietuvą 2023“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. 

balandžio mėn. 

Vilniaus lopšelis-darželis  

„Nykštukas'“ 

Vilnius Estafetės „Linksmi ir greiti“ Lopšelio-darželio 

kiemas, minkštos dangos 

aikštelė 

2023 m. balandžio 

18 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Aitvaras“ 

Vilnius „Aitvaras“ – sportuoja visi: ir maži 

ir dideli“ 

Lopšelio-darželio 

kiemas, koridorius, 

sporto salė 

2023 m. 

balandžio mėn. 

Vilniaus sav. Grigiškių lopšelis-

darželis „Rugelis“ 

Vilniaus sav. Pamoka-žaidimai ,,Sveiki 

dantukai – graži šypsena“  

Lopšelio-darželio salė 2023 m. balandžio 

28 d. 

Klaipėdos r. Plikių Ievos 

Labutytės pagrindinė mokykla 

Klaipėdos r.  „Tvarkom, renkame, rūšiuojam – 

savo aplinką tausojam“ (aplinkos 

tvarkymas, veikla kartu su 

bendruomene) 

Plikių miestelio 

apylinkės 

2023  m. balandžio 

21 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis  

„Pelenė“ 

Vilnius Estafetės „Linksmi ir greiti“ Lopšelio-darželio 

kiemas, minkštos dangos 

aikštelė 

2023 m. balandžio 

19 d. 

Šiaulių lopšelis-darželis 

„Žirniukas“ 

Šiauliai Sporto rytmetis „Sportuoju aš, 

sportuoji tu, sportuojame visi 

kartu“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

7 d. 

Šiaulių Petro Avižonio ugdymo 

centras 

Šiauliai Žygis į parką ir masinis šokis 

„Pasveikinkim vieni kitus!“ 

Šiaulių miesto centrinis 

parkas 

2023 m. balandžio 

26 d. 

Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-

darželis 

Šiaulių r. Masinis bėgimas „Aš ir tu – 

bėkime kartu“ 

Meškuičių miestelio 

parkas 

2023 m. balandžio 20 

d. 



Vilniaus lopšelis-darželis 

„Gudrutis“ 

Vilnius Fizinio aktyvumo renginys „Judam 

kaip žvėreliai“ 

Lopšelio-darželio salė, 

kiemas 

2023 m. balandžio 21 

arba 28 d. 

Vilniaus r. Buivydiškių 

pagrindinė mokykla 

Vilniaus r. Pėsčiųjų žygis Neries regioninis parkas 2023 m. balandžio 

22 d. 

Pasvalio Petro Vileišio 

gimnazija 

Pasvalys „PPVG banga“, aktyvios klasės 

valandėlės, žygis 

Gimnazijos sporto salė, 

miesto parkas 

2023 m. balandžio17–

24 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Sadutė“ 

Vilnius Bendra ugdymo įstaigos 

bendruomenės mankšta 

„Judėkime, linksminkimės ir gerai 

jauskimės!“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

4 d. 

Plungės r. Kulių gimnazija Plungės r. Bendruomenės žygis 

„Pasodinkime virtualų mišką“ 

Nuo mokyklos kiemo per 

Kulių miestelį iki 

numatytos aikštelės 

2023 m. balandžio 

28 d. 

Vilniaus Vytės Nemunėlio 

pradinė mokykla 

Vilnius Viktorina-protmūšis 

„Sveikuoliukai-sveikatukai“ 

Mokyklos salė (klasė) 2023 m. balandžio 

24 d. (bus patikslinta) 

Telšių lopšelis-darželis 

„Saulutė“ 

Telšiai Sporto šventė „Būk judrus ir 

greitas – visad augsi sveikas“ 

Telšių „Atžalyno“ 

progimnazijos 

Naujamiesčio skyriaus 

sporto salė 

2023 m. balandžio 

20 d. 

Naujosios Akmenės 

ikimokyklinio ugdymo 

mokykla, skyriai „Buratinas“ ir 

„Atžalynas“ 

Naujoji 

Akmenė 

Vaikų sporto žaidynės; 

Fotonuotraukų paroda „Judu, 

krutu, augu sveikas ir žvalus“ 

Naujosios Akmenės 

miesto sporto stadionas, 

mokyklos skyrių 

„Buratinas“, „Atžalynas“ 

lauko erdvės, 

informaciniai vidaus 

stendai 

2023 m. balandžio 

26 d. 

Vilniaus Filaretų pradinė 

mokykla 

Vilnius Viktorina-protmūšis 

„Sveikuoliukai-sveikatukai“ 

Mokyklos salė (klasė) 2023 m. 

balandžio mėn. 

Kauno r. Garliavos lopšelis-

darželis „Eglutė“ 

Kauno r. Muzikinė šventė „Šoka, 

linksminasi vaikai“ 

Garliavos sporto centras 2023 m. balandžio 

17 d. 

Biržų lopšelis-darželis 

„Ąžuoliukas“ 

Biržai ,,Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Lopšelio-darželio 

teritorija 

2023 m. balandžio 

28 d. 



Biržų lopšelis-darželis 

„Drugelis“ 

Biržai ,,Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Lopšelio-darželio 

teritorija 

2023 m. balandžio 

28 d. 

Biržų lopšelis-darželis „Genys“ Biržai ,,Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Lopšelio-darželio 

teritorija 

2023 m. balandžio 

28 d. 

Biržų r. Rinkuškių k. lopšelis-

darželis ,,Rugelis“ 

Biržų r. ,,Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Lopšelio-darželio 

teritorija 

2023 m. balandžio 

28 d. 

Šiaulių lopšelis-darželis 

„Žirniukas“ 

Šiauliai Žygis ir masinis šokis 

„Pasveikinkim vieni kitus!“  

Šiaulių miesto centrinis 

parkas 

2023 m. balandžio 

26 d. 

Klaipėdos r. Slengių mokykla-

daugiafunkcis centras, 

Slengių mokyklos-

daugiafunkcio centro Jakų 

skyrius 

Klaipėdos r. „Mažais žingsneliais į sveikuolių 

šalį“ 

Mokyklos, darželio 

kiemas 

2023 m. balandžio 

24–28 d. 

Vilniaus Sietuvos progimnazija Vilnius Aktyvi pertrauka 1–2 kl. 

mokiniams 

Progimnazijos erdvės 2023 m. balandžio 

18 d. 

Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ 

gimnazija 

Vilniaus r. ,,Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Gimnazijos stadionas, 

aktų salė 

2023 m. balandžio 

28 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Voveraitė“ 

Vilnius Sporto renginys „Kiškučių 

žaidynės“ 

Lopšelio-darželio 

kiemas, lauko teritorija 

2023 m. balandžio 

18 d. (bus patikslinta) 

Šalčininkų r. Butrimonių Anos 

Krepštul gimnazija 

Šalčininkų r. Rajono pradinių mokyklų žaidynės 

„Stiprūs, vikrūs, drąsūs“ 

Gimnazijos sporto salė 2023 m. kovo 30 d. 

Vilniaus Medeinos pradinė 

mokykla 

Vilnius Aktyvi pertrauka ir mankšta 1–

2 kl. mokiniams 

Mokyklos patalpos 2023 m. balandžio 

21 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis „Du 

gaideliai“ 

 

Vilnius Sporto šventė „Kas vikresnis už 

zuikutį“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

20 d. 

Grigiškių „Šviesos“ gimnazija Vilnius „Sveikuolių bėgimas“ Gimnazijos kiemas, 

stadionas 

2023 m. balandžio 

26–27 d. 

Palangos lopšelis-darželis 

„Gintarėlis“ 

Palanga Sporto šventė „Vaikai mėlynam 

pajūry“ 

Pajūris (esant 

nepalankioms oro 

sąlygoms –  lopšelio-

darželio kiemas) 

2023 m. balandžio 

27 d. 



Lazdijų r. Šeštokų mokykla Lazdijų r. Pirmosios pagalbos ir rankų 

higienos praktiniai mokymai 

„Vasaris – sveikos gyvensenos 

mėnuo“  

Mokyklos kabinetai 2023 m. vasario 28 d. 

Telšių lopšelis-darželis 

„Saulutė“ 

Telšiai Sportinė pramoga „Aš ir tu 

pasportuokime kartu“ 

Telšių „Atžalyno“ 

progimnazijos 

Naujamiesčio skyriaus 

sporto salė 

2023 m. balandžio 

26 d. 

Klaipėdos Saulėtekio 

progimnazija 

Klaipėda ,,Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Progimnazijos salė 2023 m. balandžio 

20 d. 

Šilutės r. Vainuto gimnazija Šilutės r. Judrioji savaitė Gimnazijos erdvės 2023 m. balandžio 

17–21 d. 

Vilniaus Volungės darželis- 

mokykla 

Vilnius Pasaulinė sveikatos diena 

„Volungės olimpiada“ 

Darželio-mokyklos 

vidaus ir lauko erdvės 

2023 m. balandžio 

14 d. 

Kėdainių Juozo Paukštelio 

progimnazija 

Kėdainiai Žaidynės ,,Kaip gera ir smagu 

sportuoti visiems kartu“: pavasario 

žygis, tinklinio varžybos ,,ALIA 

tinklinis“, dviračių žygis, 

praktiniai užsiėmimai ,,Tylos 

egzaminas“ 

Progimnazijos sporto 

salė, stadionas, miesto 

erdvės 

2023 m. balandžio 4, 

17, 20, 24, 25 d. 

Marijampolės vaikų lopšelis-

darželis „Rūta“ 

Marijampolė Sporto festivalis „Lietuvos mažųjų 

žaidynės 2023“  

Lopšelio-darželio 

patalpos 

2023 m. balandžio 

24–28 d. 

Vilniaus r. Nemėžio vaikų 

lopšelis-darželis 

Vilniaus r.  Mažoji olimpiada „Sveikatos 

formulė“ 

Lopšelio-darželio salė 2023 m. balandžio 

20 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Pušynėlis“ 

Vilnius Žygis į Karoliniškių 

kraštovaizdžio draustinį, sportinė 

pramoga „Šokis mus jungia“ 

Karoliniškių 

kraštovaizdžio draustinis, 

lopšelio-darželio kiemas 

(salė) 

2023 m. balandžio 11, 

25 d. 

Šiaulių Didždvario gimnazija Šiauliai Sveikatingumo akcija „Aštuoni 

tūkstančiai žingsnių per dieną“ 

Šiaulių miestas 2023 m. 

balandžio mėn. 

Šiaulių Didždvario gimnazija Šiauliai Fizinio aktyvumo savaitė „Šokio 

banga“ 

Gimnazijos sporto salė 2023 m. balandžio 

17–21 d. 



Šiaulių Didždvario gimnazija Šiauliai Užsiėmimų ciklas:  

„Sveikatai palanki mityba“ 

(teoriniai užsiėmimai, sveikatai 

palankių užkandžių gaminimas, 

pristatymas ir aptarimas); 

„Mūsų emocinė sveikata“; 

„Fizinis aktyvumas“ 

Gimnazijos erdvės 2023 m. balandžio 3–

21 d. 

Šiaulių m. „Juventos“ 

progimnazija 

Šiauliai Renginiai:  

Judesio diena; 

Ekologijos diena „Vanduo – 

gyvybės šaltinis“ 

Progimnazijos kiemas, 

sporto salė, lauko sporto 

aikštelė (Judesio diena); 

prie Talkšos ežero 

(Ekologijos diena) 

2023 m. balandžio 19, 

26 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Smalsučiai“ 

Vilnius Sporto šventė „Sveikatą 

stiprinančių mokyklų banga per 

Lietuvą 2023“  

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

25 d. 

Vilniaus specialusis lopšelis- 

darželis „Žolynėlis“ 

Vilnius Sporto šventė „Sveikatą 

stiprinančių mokyklų banga per 

Lietuvą 2023“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

24 d. 

Vilniaus Lazdynų mokykla Vilnius Sporto savaitė Lazdynų mikrorajonas 2023 m. balandžio 3–

7 d. 

Skuodo Pranciškaus Žadeikio 

gimnazija 

Skuodas Eisena miesto gatvėmis ir 

flashmobas centrinėje aikštėje 

„Judėk ir būsi sveikas!“  

Miesto centrinė aikštė 2023 m. balandžio 

7 d. 

Palangos lopšelis-darželis 

„Pasaka“ 

Palanga Sveikatingumo diena prie Baltijos 

jūros 

Baltijos pajūris 2023 m. gegužės mėn. 

Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Aitvarėlis“ 

Klaipėda Sveikatos ir sporto šventė 

bendruomenei „Aitvariečiai ant 

bangos!“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

27 d. 

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero 

Jauniaus gimnazija 

Šilalės r. „Pasitik pavasarį su judesiu ir gera 

nuotaika“ 

Gimnazijos stadionas 2023 m. balandžio 

20 d. 

Kauno lopšelis-darželis 

„Klevelis“ 

Kaunas Sporto renginys „Judame kartu“, 

skatinantis alergiškų vaikų 

judėjimą,  

Lopšelio-darželio salė, 

kiemas 

2023 m. balandžio 

19 d. 



Vilniaus Juzefo Ignacijaus 

Kraševskio gimnazija 

Vilnius Bėgimas „Aktyvaus judėjimo 

savaitė“  

Gimnazijos kiemas, 

stadionas 

2023 m. kovo 13 d. 

Šiaulių lopšelis-darželis 

„Pasaka“, Šiaulių lopšelis-

darželis „Trys nykštukai“, 

Šiaulių lopšelis-darželis „Bitė“, 

Šiaulių lopšelis-darželis 

„Gintarėlis“, Šiaulių lopšelis-

darželis „Voveraitė“, Šiaulių 

lopšelis-darželis „Vaikystė“, 

Šiaulių „Rasos“ progimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo skyrius 

Šiauliai Masinė mankšta ir žygis „30 

sveikatos žingsnelių“  

Šiaulių miesto Tilžės g. ir 

Statybininkų g. skveras 

2023 m. balandžio 

26 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Ozas“ 

Vilnius  Mažųjų Ozo burtininkų sveikatos 

festivalis „Sveikutis“, pažintinės-

sportinės veiklos sveikatos 

temomis 

Įstaigos lauko erdvės 2023 m. balandžio 

17–21 d. 

Vilniaus r. Egliškių šv. Jono 

Bosko gimnazija 

Vilniaus r. Bėgimas „Vietoj kvaišalų – 

sportas“ 

Gimnazijos stadionas, 

kiemas 

2023 m. kovo 10 d. 

Kauno r. Raudondvario 

lopšelis-darželis „Vyturėlis“ 

Kauno r. „Kelionė į ,,Sportlandiją“ Lopšelio-darželio erdvės 2023 m. balandžio 

27 d. 

Mažeikių Pavasario 

progimnazija 

Mažeikiai Sportinės pedagogų varžytuvės 

„Pavasarinė sveikatos banga“ 

Progimnazijos sporto 

aikštynas 

2023 m. balandžio 

6 d. 

Šiaulių Salduvės progimnazija Šiauliai Viktorina „Sveikatos keliu aš 

einu“ 

Progimnazijos salė 2023 m. balandžio 

24 d. 

Pasvalio Svalios progimnazija Pasvalys „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Progimnazijos patalpos, 

kiemas 

2023 m. balandžio 

6 d. 

Aukštaitijos saugomų teritorijų 

direkcijos Kauno marių 

regioninio parko grupės gamtos 

mokykla 

Kauno r. Teminė diena prie Kauno marių Kauno marių regioninis 

parkas 

2023 m. balandžio 

28 d. 

Lazdijų mokykla-darželis 

„Kregždutė“ 

Lazdijai Pamoka-praktinis užsiėmimas 

„Mūsų emocijos“ 

Mokyklos-darželio 

grupių patalpos 

2022 m. rugsėjo  

29 d. 



Vilniaus lopšelis-darželis 

„Lakštingala“ 

Vilnius Orientacinis bendruomenės žygis 

(žygis ir sporto žaidimai prie upės) 

Valakampių miškas 2023 m. balandžio 

29 d. 

Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Puriena“ 

Klaipėda „Banguojame šokio ritmu“  Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

26 d. 

Druskininkų lopšelis-darželis 

„Žibutė“ 

Druskininkai Iššūkis „Aktyvūs ir smalsūs savo 

mieste“  

Miesto erdvės 2023 m. balandžio 

20 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Pasakaitė“ 

Viniaus Sportinės orientacinės pramogos 

„Sveikatos labirintai“ (eisenos, 

dainos, žaidynės) 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

20 d. 

Lazdijų mokykla-darželis 

,,Kregždutė“ 

Lazdijai Pamoka-praktinis užsiėmimas 

„Švarios rankos – sveikas aš“ 

Mokyklos-darželio 

grupių patalpos 

2023 m. vasario 9 d. 

Telšių lopšelis-darželis 

„Saulutė“ 

Telšiai Mankšta bendruomenei „Sveikatos 

ritmu“  

Mokyklos kiemas 2023 m. balandžio 

5 d. 

Kalvarijos vaikų lopšelis-

darželis „Žilvitis“ 

Kalvarija Savaitė „Saugūs ir sveiki 

žilvitukai“ 

Lopšelio-darželio grupių 

patalpos, kiemas, salė; 

miesto gatvės 

2023 m. balandžio 17, 

21 d. 

Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Alksniukas" 

Klaipėda Renginys „Mums visiems labai 

smagu, kai mankštinamės kartu“ 

(mankšta su socialiniais 

partneriais) 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

26 d. 

Vilniaus karalius Mindaugo 

mokykla 

Vilnius Sveikatos stiprinimo mėnuo Mokyklos kiemas, klasės 2023 m. balandžio 1–

30 d. 

Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė 

mokykla 

Vilnius „Jaučiuosi sveikas, nes sportuoju“ Mokyklos kiemas 2023 m. balandžio 

17 d. 

Klaipėdos „Vyturio“ 

progimnazija 

Klaipėda Mokinių ugdymo karjerai diena 

„Judėk laisvai karjeros link“ 

Mokyklos sporto 

aikštynas, stadionas, 

Sąjūdžio parkas, 

mokyklos erdvės 

2023 m. balandžio 

18 d. 

Vilniaus Simono Konarskio 

gimnazija 

Vilnius Projektas „Būk sveikas!“ (5 

renginiai) 

Gimnazijos sporto salė, 

kiemas, Vingio parkas 

2023 m. balandžio 3–

28 d. 



Vilniaus r. Sudervės Mariano 

Zdziechovskio pagrindinė 

mokykla 

Vilniaus r. „Džiaugsmas judesy“ Mokyklos kiemas 2023 m. balandžio 

28 d. 

Šiaulių Rėkyvos progimnazija Šiauliai Žygis, mankšta prie Rėkyvos ežero 

„Mėlynoji banga“  

Prie Rėkyvos ežero 2023 m. balandžio 

7 d. 

Biržų „Saulės“ gimnazija Biržai „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Žygis į Karvės olą 2023 m. balandžio 

7 d. 

Vytauto Didžiojo universiteto 

„Rasos“ gimnazija 

Kaunas Protmūšis sveikos gyvensenos 

tema „Esu sau draugas“ (dalyvauja 

dešimtokai) 

Gimnazijos kabinetas, 

skaitykla 

2023 m. balandžio 4, 

7 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Žiogelis“ 

Vilnius Mažoji olimpiada „Sveikatos 

formulė“ 

Lopšelio-darželio salė 2023 m. balandžio 

19 d. 

Biržų Kaštonų pagrindinė 

mokykla 

Biržai „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

A. Dauguviečio parkas 2023 m. balandžio 3–

30 d. 

Vilniaus Žemynos progimnazija Vilnius Sporto šventė ,,Linksmosios 

estafetės 2023“ 

Mokyklos stadionas 

(esant nepalankioms oro 

sąlygoms – sporto salė) 

2023 m. 

balandžio mėn.(bus 

patikslinta) 

Šiaulių lopšelis-darželis 

„Berželis“ 

Šiauliai Žygis ir masinis šokis 

„Pasveikinkim vieni kitus“  

Šiaulių miesto centrinis 

parkas 

2023 m. balandžio 

23 d. 

Klaipėdos miesto lopšelis-

darželis „Rūta“ 

Klaipėda Bendra visos ugdymo įstaigos 

sportinė pramoga „Su vėjeliu per 

Baltijos bangas“ 

Įstaigos teritorija 2023 m. balandžio 

20 d. 

Klaipėdos rajono visos 

mokyklos (VSB) 

Klaipėdos r. „Kelk sveikatos bangą“ Gargždų Jaunimo parkas 2023 m. balandžio 

29 d. 

Rėkyvos progimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo skyrius 

Šiauliai Tolimasis žygis „Sportuojam, 

bėgiojam, žengiam koja kojon“ 

Aikštelė prie Rėkyvos 

ežero 

2023 m. balandžio 

25 d. 

Šiaulių „Dermės“ mokykla Šiauliai Renginys „Judėk lengvai, sportuok 

laisvai“ 

Mokyklos kiemas 2023 m. balandžio 

18 d. 14.30 val. 

Utenos vaikų lopšelis-darželis 

„Saulutė“ 

Utena „Žygis ant bangos“  Utenos Vyžuonų parkas 2023 m. balandžio 26 

arba 27 d. 

Vilniaus r. Zujūnų gimnazija Vilniaus r. „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

bangai per Lietuvą 2023“ 

Gimnazijos salė 2023 m. 

balandžio  mėn. 



Kauno lopšelis-darželis 

,,Kūlverstukas“ 

Kaunas Renginys ,,Sveikatos skrynią 

pravėrus“ 

Draugystės parkas 2023 m. balandžio 

20 d.   

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo 

Kalinausko gimnazija 

Vilniaus r. 9-ų klasių mokinių 3-jų kilometrų 

ėjimas su šiaurėtiškomis lazdomis 

Gimnazijos stadionas 2023 m. balandžio 

25 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Gabijėlė“ 

Vilnius Sveikatos ir sporto mugė Vilniaus 

lopšelyje-darželyje „Gabijėlė“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

25 d. 

Kėdainių lopšelis-darželis 

,,Žilvitis“ 

Kėdainiai „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Kėdainių senamiestis 2023 m. balandžio 

27 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Vaidilutė“ 

Vilnius Fizinio aktyvumo renginys 

„Stiprinkime sveikatą, 

žingsniuodami šiaurietiškai“ 

Lopšelio-darželio lauko 

erdvės 

2023 m. balandžio 4 

d. 10.00 val. 

Vytauto Didžiojo universiteto 

„Rasos“ gimnazija 

Kaunas Pėsčiųjų žygis Kuršių Nerija Kuršių Nerija 2023 m. balandžio 

21 d. 

Vytauto Didžiojo universiteto 

„Rasos“ gimnazija 

Kaunas Žingsnių iššūkis „Mokyklos eina“ 

su WALK15 programėle 

Individualūs maršrutai 2023 m. balandžio 1–

30 d. 

Vytauto Didžiojo universiteto 

„Rasos“ gimnazija 

Kaunas Sveikos mitybos teorinis-praktinis 

užsiėmimas „Ar moku gaminti 

sveikus užkandžius“ 

Gimnazijos patalpos 2023 m. balandžio 

24 d. 

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo 

Kalinausko gimnazija 

Vilniaus r. Tinklinio varžybos Gimnazijos salė 2023 m. balandžio 

18 d. 

Raseinių lopšelis-darželis 

„Saulutė“ 

Raseiniai „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Raseinių miesto 

Maironio parkas 

2023 m. balandžio 

25 d. 

Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ 

gimnazija 

Vilniaus r. Aktyvios pertraukos „Keliam 

sveikatą stiprinančių mokyklų 

bangą“ 

Gimnazijos kiemas, salė 2023 m. balandžio 

25 d. 

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero 

Jauniaus gimnazija 

Šilalės r. „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Gimnazijos stadionas 2022 m. balandžio 

20 d. 

Klaipėdos r. Kretingalės 

pagrindinė mokykla 

Klaipėdos r. Mankštos ir šokio rytas Mokyklos kiemas 2023 m. balandžio 

26 d. 

Vilniaus Simono Daukanto 

gimnazija 

Vilnius Integruota pamoka „Streso įveika 

paauglystėje“  

Gimnazijos kabinetas 2023 m. balandžio 

3 d. 



Klaipėdos r. Kretingalės 

pagrindinė mokykla 

Klaipėdos r. Sveikatos dienos paminėjimas 

„Būkime sveiki“ 

Mokykla ir jos skyriai 2023 m. balandžio 

7 d. 

Šilalės Simono Gaudėšiaus 

gimnazija 

Šilalė „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Šilalės miestas 2023 m. balandžio 

20 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Saulėtekis“ 

Vilnius Užsiėmimai „Sveikos pėdutės“  Lopšelio-darželio 

kiemas, salė 

2023 m. 

balandžio mėn. 

Vilniaus Simono Daukanto 

gimnazija 

Vilnius Aktyvi pertrauka „Pasitempkime 

kartu“  

Gimnazijos aktų salė 2023 m. balandžio 06, 

20 d. 

Vilniaus Simono Daukanto 

gimnazija 

Vilnius Sveikatos stiprinimo akcija 

„Sveikai pietauk – obuolį gauk“  

Gimnazijos valgykla 2023 m. balandžio 

24 d. 

Kėdainių lopšelis-darželis 

„Pasaka“ 

Kėdainiai „Esu sveikas, nes sportuoju“  Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

18 d. 

Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ 

gimnazija 

Vilniaus r. Priešmokyklinio ugdymo grupių 

ėjimas į Rudaminos daugiafunkcio 

centro parką „Sveika mokykla“ 

Rudaminos 

daugiafunkcio centro 

parkas 

2023 m. balandžio 

27 d. 

Tauragės Jovarų pagrindinė 

mokykla 

Tauragė Visuotinė mankšta ,,Ryto mankšta 

su saule glėbyje“  

Miesto vasaros estrada 2023 m. balandžio 

28 d. 

Vilniaus Simono Daukanto 

gimnazija 

Vilnius Nuotolinė konferencija 

„Psichoaktyviosios medžiagos: 

įvertink riziką“  

„Zoom“ platforma 2023 m. balandžio 

27 d. 

Vilniaus Simono Daukanto 

gimnazija 

Vilnius Aktyvi pertrauka „Žaidžiam stalo 

tenisą“  

Gimnazijos sporto salė 2023 m. 

balandžio mėn. 

Kėdainių r. Josvainių gimnazija Kėdainių r. „Bėgimas mus suvienija“ Gimnazijos kiemas 2023 m. balandžio 

6 d. 

Vilniaus Simono Daukanto 

gimnazija 

Vilnius Aktyvi pertrauka „Žaidžiam 

badmintoną“ 

Gimnazijos sporto salė 2023 m. 

balandžio mėn. 

Kėdainių r. Josvainių gimnazija Kėdainių r. „Arbata mus šildo“ Gimnazijos fojė 2023 m. balandžio 

20 d. 

Kėdainių r. Josvainių gimnazija Kėdainių r. „Žvalus ir sveikas aš esu“ Gimnazijos aktų salė 2023 m. balandžio 

25 d. 

Vilniaus Simono Daukanto 

gimnazija 

Vilnius Tarpklasinės tinklinio varžybos  Gimnazijos sporto salė 2023 m. 

balandžio mėn. 



Biržų „Atžalyno“ pagrindinė 

mokykla 

Biržai „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

(dalyvauja 1–10 kl. mokiniai) 

Miesto lankytini parkai 2023 m. balandžio 7–

28 d. 

Birštono gimnazija Birštonas Sveikatos renginių savaitė „Sveiki 

atvykę“ (protų kovos, žygis) 

Gimnazijos klasių 

erdvės, Birštono Vytauto 

Jurgio Meškos parkas 

2023 m. balandžio 

24–28 d. 

Mažeikių lopšelis-darželis 

„Delfinas“ 

Mažeikiai Sporto šventė „Aš, tu – mes abu – 

bėgsim, lėksim ant sparnų“  

Įstaigos kiemas, miesto 

sporto aikštynai 

2023 m. balandžio 

21 d. 

Lazdijų mokykla-darželis 

„Kregždutė“ 

Lazdijai „Kregždutės“ bendruomenės 6 

kilometrų pažintinis žygis 

„Partizanų takais“ Kalniškės miške  

 

Lazdijų r. Kalniškės 

miškas 

2023 m. vasario 26 d. 

Klaipėdos „Vyturio“ 

progimnazija 

Klaipėda „Judėk laisvai karjeros link“ 

 

Progimnazijos erdvės, 

sporto aikštynas, 

stadionas, Sąjūdžio 

parkas 

2023 m. balandžio 

18 d. 

Marijampolės vaikų lopšelis-

darželis „Rūta“ 

Marijampolė Šeimų piknikas „Judėk, pažink, 

atrask“ 

Lopšelio-darželio kiemas  2023 m. gegužės 16 d. 

Vilniaus Santariškių lopšelis-

darželis 

Vilnius Viktorina „Vandens reikšmė 

kiekvienai gyvybei “ 

Lopšelio-darželio aktų 

salė 

2023 m. kovo 22 d. 

Rietavo Lauryno Ivinskio 

gimnazija 

Rietavas WALK15 iššūkis „Einame 

sveikatos link“  

Visa Lietuva 2023 m. balandžio 1, 

30 d. 

Rietavo sav. Tverų gimnazija Rietavo sav. WALK15 iššūkis „Einame 

sveikatos link“ 

Visa Lietuva 2023 m. balandžio 1, 

30 d. 

Klaipėdos r. Gargždų 

„Vaivorykštės“ gimnazija 

Klaipėdos r. „Fizinio krūvio įtaka širdies 

darbui“; „Kvėpavimo dažnis ir 

fizinis krūvis“ 

Gimnazijos kabinetas 2023 m. balandžio 1–

4 sav. 

Rietavo lopšelis-darželis Rietavas WALK15 iššūkis „Einame 

sveikatos link“ 

Visa Lietuva 2023 m. balandžio 1–

30 d. 

Alytaus profesinio rengimo 

centras 

Alytus Renginių ciklas ,,Gyvenimo 

būdas – sveika gyvensena“ 

Profesinio rengimo 

centro erdvės 

2023 m. balandžio 

24–28 d. 



Klaipėdos r. Gargždų 

„Vaivorykštės“ gimnazija 

Klaipėdos r. Gimnazijos bendruomenės žygis 

„SSM banga 2023“  

Gargždai 2023 m. balandžio 

7 d. (bus patikslinta) 

Klaipėdos r. Gargždų 

„Vaivorykštės“ gimnazija 

Klaipėdos r. Meno terapijos užsiėmimai Gimnazijos erdvės 2023 m. 

balandžio mėn. 

Rietavo Lauryno Ivinskio 

gimnazija 

Rietavas Piešinių konkursas „Augu sveikas 

ir stiprus“ 

Rietavas 2023 m. balandžio 1, 

30 d. 

Rietavo sav. Tverų gimnazija Rietavo sav. Piešinių konkursas „Augu sveikas 

ir stiprus“ 

Tverai 2023 m. balandžio 1, 

30 d. 

Rietavo lopšelis-darželis Rietavas Piešinių konkursas „Augu sveikas 

ir stiprus“ 

Rietavas 2023 m. balandžio 1, 

30 d. 

Rietavo Lauryno Ivinskio 

gimnazija 

Rietavas Žygis „Keliaujame sveikatos link“ Rietavas 2023 m. balandžio 

28 d. 

Rietavo lopšelis-darželis Rietavas Žygis „Keliaujame sveikatos link“ Rietavas 2023 m. balandžio 

28 d. 

Rietavo sav. Tverų gimnazija Rietavo sav. Žygis „Keliaujame sveikatos link“ Tverai 2023 m. balandžio 

28 d. 

Vilniaus Martyno Mažvydo 

progimnazija 

Vilnius Sveikatos žinių protmūšis 5, 8 kl.; 

Inovatyvios sporto šakos edukacija 

7 klasės mokniams; 

Aktyvi edukacija su sukarintų ir 

kitų struktūrų atstovais 6 klasės 

mokiniams 

Progimnazija ir kitos 

erdvės 

2023 m. 

balandžio mėn. (bus 

patikslinta) 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Liepsnelė“ 

Vilnius Orientacinis žygis „Liepsnelės“ 

nuotykiai“ 

Naujininkų mikrorajonas 2023 m. balandžio 

18 d. 

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos 

gimnazija 

Lazdijų r. Akcija ,,Šiaurietiško ėjimo 

žingsniu“ 

Gimnazijos sporto 

aikštynas 

2023 m. vasario 21 d. 

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos 

gimnazija 

Lazdijų r. Akcija ,,Šiaurietiško ėjimo 

žingsniu“ 

Gimnazijos sporto 

aikštynas 

2023 m. vasario  

28 d. 

Lazdijų r. Šventežerio mokykla Lazdijų r. Protmūšis ,,Sveikatos skrynią 

atvėrus“ 

Mokyklos klasė 2023 m. balandžio 

23 d.   

Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Žilvitis“ 

Klaipėda Pažintinis žygis Ventės rage Ventės ragas 2023 m. balandžio 

3 d. 



Kaišiadorių r. Palomenės 

pagrindinė mokykla 

Kaišiadorių r. Mokinių teorinė-praktinė 

konferencija „Sveikata – visam 

gyvenimui“ 

Kaišiadorių miestas 2023 m. balandžio 

4 d. 

Vilniaus Žvėryno gimnazija Vilnius „Balandis – sveikatingumo 

mėnuo“ 

Gimnazijos stadionas, 

salė; Vingio parkas  

2023 m. 

balandžio mėn. 

Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Dobiliukas“ 

Klaipėda Sveikatos meditacinis rytmetis 

„Moku atsipalaiduoti“ 

Įstaigos įvairios erdvės 

(grupių patalpos, sporto, 

muzikos salės) 

2023 m. balandžio 

26 d. 

Kaišiadorių r. Palomenės 

pagrindinė mokykla 

Kaišiadorių r. Akcija mokyklos bendruomenei 

„Aš laimingas ir saugus“ 

Mokyklos kiemas 2023 m. kovo 22 d. 

Visos Jonavos ugdymo įstaigos Jonavos r. „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

bangai per Lietuvą 2023“ skirtas 

renginys, įtraukiantis visų 

mokyklų bendruomenes (žaidynės, 

varžybos, edukacinės užduotys 

ir pan.)  

Jonavos miesto teritorija 2023 m. 

balandžio mėn. 

Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Dobiliukas“ 

Klaipėda Respublikinis projektas „Virvės 

mankšta jump jump“ 

Įstaigos kiemas ir kitų 

Lietuvos įstaigų erdvės 

2023 m. balandžio 

20 d. 

Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Žilvitis“ 

Klaipėda Sporto festivalis „Lietuvos mažųjų 

žaidynės 2023“ 

Lopšelio-darželio 

kiemas, teritorija 

2023 m. balandžio 

26 d. 

Kėdainių lopšelis-darželis 

„Puriena“ 

Kėdainiai „Mažųjų žaidynės 2023“ (kartu su 

Kėdainių lopšeliu-darželiu 

„Varpelis“) 

Kėdainių „Ryto“ 

progimnazijos sporto salė 

2023 m. balandžio 

20 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Coliukė“ 

Vilnius Bendruomenės sveikatingumo 

žygis „Sveikatą stiprink gamtoje“ 

parke su įvairiomis sveikatinimo 

stotelėmis  

Miesto regioninis parkas 2023 m. balandžio 

27 d. 

Kėdainių r. Miegėnų pagrindinė 

mokykla 

Kėdainių r. Estafetės „Sveikas-Stiprus-

Greitas“ 

Mokyklos sporto salė 2023 m. balandžio 

3 d. 

Kėdainių r. Miegėnų pagrindinė 

mokykla 

Kėdainių r. Sveiko maisto gamybos 

užsiėmimai „Sveikoji virtuvė“ 

Mokyklos technologijų 

klasė 

2023 m. balandžio 

7 d. 

Kėdainių r. Miegėnų pagrindinė 

mokykla 

Kėdainių r. Protmūšis „Sveikatos 

superherojai“ 

Mokyklos fojė 2023 m. balandžio 

7 d. 



Kėdainių r. Miegėnų pagrindinė 

mokykla 

Kėdainių r. Konkursas „Žmogaus sveikata“ Mokyklos patalpos 2023 m. balandžio 

17 d. 

Kėdainių r. Miegėnų pagrindinė 

mokykla 

Kėdainių r. Protmūšis „Sveikatos mozaika“ Mokyklos fojė 2023 m. balandžio 

21 d. 

Kėdainių r. Miegėnų pagrindinė 

mokykla 

Kėdainių r. Bėgimas maršrutu Miegėnai–

Paberžė 

Miegėnų apylinkės 2023 m. balandžio 

21 d. 

Kėdainių r. Miegėnų pagrindinė 

mokykla 

Kėdainių r. Kūrybinių darbų paroda „Būkime 

sveiki“ 

Mokyklos erdvės 2023 m. balandžio 

24 d. 

Kėdainių r. Miegėnų pagrindinė 

mokykla 

Kėdainių r. Tarptautinė šokio diena „Mokykla 

šoka“ 

Mokyklos sporto salė 2023 m. balandžio 

27 d. 

Kėdainių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras 

Kėdainių r. Eisena „Sveikatą stiprinančių 

mokyklų banga per Lietuvą 2023“, 

skirta visoms Kėdainių r. 

savivaldybės formaliojo ir 

neformaliojo ugdymo įstaigoms 

(eisenoje taip pat dalyvaus 

Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba, Kėdainių r. savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras, 

Kėdainių r. sporto centro atstovai, 

Kėdainių kultūros centro ir 

Kėdainių M. Daukšos viešosios 

bibliotekos darbuotojai) 

Kėdainiai, Didžioji gatvė 

ir Didžiosios rinkos 

aikštė 

2023 m. balandžio 

27 d. 

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo 

Biržiškio gimnazija 

Šilalės r.  „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Gimnazijos stadionas 2023 m. balandžio 

30 d. 

Kėdainių lopšelis-darželis 

„Vaikystė“ 

Kėdainiai „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Kėdainių senamiestis 2023 m. balandžio 

27 d. 

Kėdainių lopšelis-darželis 

„Pasaka“ 

Kėdainiai „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga 2023“ per Kėdainius 

Kėdainių senamiestis 2023 m. balandžio 

27 d. 

Marijampolės šv. Cecilijos 

gimnazija 

Marijampolė „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Gimnazijos fojė 2023 m. balandžio 

7 d. 



Joniškio rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras 

Joniškio r. Sveikatos banga Žagarėje 

„Aktyvus, Sveikas, Stiprus“ 

Joniškio r. Žvelgaičių 

tvenkinys, poilsiavietė 

„Prie pušyno“ 

2023 m. birželio 16 d. 

Akmenės r. Ventos gimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo skyrius 

„Berželis“ 

Akmenės r. Linksmosios estafetės „Klouno 

draugai – sportuojantys vaikai“  

Darželio kiemas 2023 m. 

balandžio mėn. 

Akmenės r. Ventos gimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo skyrius 

„Berželis“ 

Akmenės r. „Su mama ir tėčiu sportuojam 

kartu“ 

Darželio kiemas 2023 m. 

balandžio mėn. 

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio 

Šaulio gimnazija 

Klaipėdos r. Pėsčiųjų žygis Veiviržėnų Jurgio Šaulio 

gimnazija – Signataro 

Jurgio Šaulio gimtinė 

Balsėnų kaime 

2023 m. kovo 3 d. 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius,  

Kauno miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras,  

Kauno švietimo inovacijų 

centras 

Kaunas Rytinė mankšta Kauno miesto 

švietimo įstaigose 

Kauno miesto švietimo 

įstaigos 

2023 m. balandžio 

24–28 d. 

Klaipėdos „Varpelio“ mokykla-

darželis 

Klaipėda Šventė „Varpelio“ sveikatos šokis“ Mokyklos-darželio 

kiemas 

2023 m. gegužės 19 d. 

Šiaulių universitetinė gimnazija Šiauliai Akcija „Pradėkime rytą nuo 

vandens“ 

Gimnazijos vestibiulis 2023 m. gegužės 5 d. 

Šiaulių lopšelis-darželis 

„Dainelė“, Šiaulių lopšelis-

darželis „Žiogelis“ 

Šiauliai Masinė mankšta, žaidimai 

sveikatos labirintuose „Žaidžiu ir 

koduoju“  

Laisvalaikio ir pramogų 

parkas „Beržynėlis“ 

2023 m. balandžio 

25 d. 

Trakų r. Lentvario pradinė 

mokykla 

Trakų r. „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Mokyklos sporto ir aktų 

salės, mokyklos kiemas ir 

stadionas 

2023 m. balandžio 

28 d. 

Klaipėdos „Saulutės“ mokykla-

darželis 

Klaipėda Orientacinės varžybos „Po Ąžuolų 

giraitę“  

Klaipėdos Ąžuolyno 

parkas 

2023 m. balandžio 

7 d. 



Trakų r. Bražuolės lopšelis-

darželis, Trakų lopšelis-darželis 

„Obelėlė“, Trakų r. Paluknio 

vaikų lopšelis-darželis, Trakų r. 

Aukštadvario mokykla-darželis 

„Gandriukas“, Trakų rajono 

Lentvario lopšelis-darželis 

„Šilas“, Trakų r. Lentvario 

pradinė mokykla 

Trakų sav. Fizinio aktyvumo ir sveikos 

gyvensenos mokymai 

Ugdymo įstaigos 2023 m. 

balandžio mėn. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Riešutėlis“ 

Vilnius Sporto renginys „Estafetės 

vikriems, greitiems, sveikiems“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. kovo 1 d. 

Kėdainių lopšelis-darželis 

„Vyturėlis“ 

Kėdainiai Eisena Kėdainių senamiestis 2023 m. balandžio 

27 d. 

Biržų „Aušros“ pagrindinės 

mokyklos Papilio pagrindinio 

ugdymo skyrius 

Biržai „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Boriso Dauguviečio 

parkas 

2023 m. balandžio 

21 d.  

Biržų „Aušros“ pagrindinė 

mokykla 

Biržai Renginių ciklas: 

9–12 kl. mokinių žygis į Karvės 

olą ir ąžuoliuko sodinimas sveikatą 

stiprinančių mokyklų 30-mečio 

proga; 

Veikla 1–4 klasių mokiniams 

Boriso Dauguviečio parke;  

7–8 kl. mokinių žygis-orientacinės 

varžybos 

Karvės ola, 

A. Dauguviečio parkas 

2023 m. balandžio 7–

28 d. 

Biržų „Aušros“ pagrindinės 

mokyklos skyriaus Nemunėlio 

Radviliškio pagrindinio ugdymo 

ir daugiafunkcis centras 

Biržai „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

A. Dauguviečio parkas 2023 m. balandžio 

21 d. 

Šiaulių ,,Romuvos“ 

progimnazija 

Šiauliai Masinis progimnazijos 

bendruomenės šokis ,,Mėlyna 

banga“ 

Progimnazijos stadionas 2023 m. balandžio 

28 d. 11.45 val. 

Kėdainių lopšelis-darželis 

„Varpelis“ 

Kėdainiai Eisena „Sveikatą stiprinančių 

mokyklų banga per Kėdainius“ 

Kėdainių senmiestis 2023 m. balandžio 

27 d. 



Lazdijų mokykla-darželis 

„Kregždutė“ 

Lazdijai „Pėdutes aš masažuoju, linksmas, 

sveikas aš bėgioju“ 

Mokyklos-darželio salė 2023 m. kovo 8 d. 

Lazdijų mokykla-darželis 

„Kregždutė“ 

Lazdijai Sportinė pramoga „Bėgimas su 

trispalve 2023“, skirtas Kovo 11-

ajai 

Mokyklos-darželio 

kiemas 

2023 m. kovo 10 d. 

Lazdijų mokykla-darželis 

„Kregždutė“ 

Lazdijai „Švari aplinka, puiki sveikata“ Mokyklos-darželio 

kiemas, teritorija 

2023 m. balandžio 

7 d. 

Raseinių r. Betygalos Maironio 

pagrindinė mokykla 

Raseinių r. ,,Aš ir Tu – sportuokime kartu“ Mokyklos aikštynas ir 

sporto salė 

2023 m. balandžio 

27 d. 

Kėdainių r. Krakių Mikalojaus 

Katkaus gimnazijos „Bitutės“ 

skyrius 

Kėdainių r. Eisena „Sveikatą stiprinančių 

mokyklų banga per Kėdainius“ 

Kėdainių senamiestis 2023 m. balandžio 

27 d. 

Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Šaltinėlis“ 

Klaipėda „Sportuojame kartu su šeima“ Lopšelio-darželio sporto 

salė 

2023 m. kovo 16 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

,,Lašelis“ 

Vilnius Sportinė pramoga lauke 

„Judėjimas, sportas – sveikata“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. kovo 29 d 

Vilniaus Levo Karsavino 

mokykla 

Vinius Tarpklasinės futbolo varžybos  Mokyklos sporto salė, 

stadionas 

2023 m. 

balandžio mėn. 

Vilniaus Salininkų lopšelis-

darželis 

Vilnius „Mes sustosim į ratelį, kviesim 

mamą ir tėvelį“ 

Lopšelio-darželio 

kiemas, socialinių 

partnerių Vilniaus 

Salininkų gimnazijos 

stadionas 

2023 m. balandžio 

24–27 d. 

Kretingos rajono Jokūbavo 

Aleksandro Stulginskio 

mokykla-daugiafunkcis centras 

Kretingos r. Basakojų pertraukos mokyklos 

bendruomenei prie mokyklos 

įrengtame basakojų take 

,,Kutenpėdis“ 

Mokyklos-daugiafunkcio 

centro kiemas  

2023 m. birželio mėn. 

Kretingos rajono Jokūbavo 

Aleksandro Stulginskio 

mokykla-daugiafunkcis centras 

Kretingos r. Tyrimas „Mokinių streso lygis ir 

jo pagrindinės priežastys“ 

Mokykla-daugiafunkcis 

centras 

2023 m. kovo  mėn. 

Pakruojo vaikų lopšelis-darželis 

„Vyturėlis“ 

Pakruojis „Vyturėlis“ kelia bangą – 2023!“ Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

20 d. 



Pakruojo r. Linkuvos lopšelis-

darželis ,,Šaltinėlis“ 

Pakruojo r. „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

19 d. 

Trakų r. Lentvario „Versmės“ 

gimnazija 

Lentvaris „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Gimnazija 2023 m. balandžio 3–

30 d. 

Klaipėdos r. Gargždų 

visuomenės sveikatos biuras 

Klaipėdos r.  Sveikatos rodiklių tyrimai 

gimnazijoje, dalyvaujant 

Klaipėdos valstybinei kolegijai 

Gimnazijos laboratorija 2023 m. balandžio 

27 d. 

Klaipėdos r. Gargždų 

„Vaivorykštės“ gimnazija 

Klaipėdos r. „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Gimnazijos laboratorija ir 

kitos erdvės 

2023 m. balandžio 

27 d. 

Panevėžio Rožyno progimnazija Panevėžys ,,Saugiai judu – sveikai gyvenu“ Progimnazijos kiemas, 

stadionas 

2023 m. balandžio 

20 d. 

Vilniaus „Santaros“gimnazija Vilnius  Bendruomenės žygis „Eikime 

drauge“  

Vilnius (žygis 

individualiai susikurta 

trasa) 

2023 m. balandžio 

6 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Sveikuolis“ 

Vilnius „Sveikuolių sporto festivalis“ Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 25 

d. 

Vilniaus Santariškių lopšelis-

darželis 

Vilnius Sveikatingumo banga Santariškių 

lopšelyje-darželyje 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

28 d. 

Jonavos vaikų lopšelis-darželis 

„Saulutė“ 

Jonava Edukacinis projektas „Girios 

galia“, kurio metu vaikai ir svečiai 

iš kitų ugdymo įstaigų keliaus per 

sveikatos stoteles, žais, pieš, judės 

ir mokysis įvairių sveikatos 

gudrybių (mitybos, pirmosios 

pagalbos, sensorikos temomis) 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. kovo 21 d. 

10.30 val. 

Vilniaus lopšelis-darželis „Prie 

pasakų parko“ 

Vilnius Renginys „Prie pasakų parko“ 

sveikatiados banga“ 

Lopšelio-darželio aktų 

salė 

2023 m. 

balandžio mėn. pab. 

(bus patikslinta) 

Šiaulių lopšelis-darželis 

„Eglutė“ 

Šiauliai Mankšta, aktyvios užduotys 

„Žaidžiu ir koduoju“  

Lopšelio-darželio erdvės, 

kiemas 

2023 m. balandžio 

26 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

,,Gintarėlis“ 
Vilnius Sporto festivalis (pavadinimas 

tikslinamas) 

Lopšelio-darželio kiemas 

arba Baltupių mokyklos 

stadionas 

2023 m. 

balandžio mėn. 



Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-

darželis ,,Nykštukas" 

Šiaulių r. Iškilminga eisena ir bėgimas 

,,Gimtadienių maratonas“   

Kuršėnų miesto pėsčiųjų 

tiltas, miesto parkas 

2023 m. balandžio 

18 d. 

Neringos gimnazija Neringa Konferencija „Rūšiavimas ir 

atliekų tvarkymas“; 

„Žaliųjų protų mūšis“; 

Basų kojų tako atidarymas  

Gimnazijos aktų salė (1, 

2 renginiai), vidinis 

kiemelis (3 renginys) 

2023 m. balandžio 3, 

21, 27 d. 

Kauno r. Vandžiogalos 

gimnazija 

Kauno r. Šeimų šventė „30 žingsnių 

sveikatos link“ 

Gimnazijos kiemas (esant 

nepalankiam orui – 

vidaus erdvės) 

2023 m. balandžio 

28 d. 16 val. 

Joniškio r. Žagarės gimnazija Joniškio r.  „Senojo parko naujais takais“ Miesto parkas, centrinė 

aikštė 

2023 m. balandžio 

27 d. 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius, Kauno švietimo 

inovacijų centras 

Kaunas Pamokų ciklas sveikos gyvensenos 

tematika „Sveikata – kūno ir proto 

harmonija“ 

Virtuali aplinka, 

Kauno m. švietimo 

įstaigos 

2023 m. balandžio 

24–28 d. 

Vilniaus lopšelis darželis 

,,Spygliukas" 

Vilnius Viktorina ,,Vandenėlis – sveikatos 

šaltinėlis“  

Lopšelio-darželio salė  2023 m. kovo 20 d.  

Panevėžio miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras  

Panevėžys Konferencija ,,Sveikatą 

stiprinančių mokyklų banga per 

Panevėžį“ 

Panevėžio mokslo ir 

technologijų parkas 

2023 m. balandžio 

19 d. 

Žagarės specialioji mokykla Joniškio r. „Judėjimas – sveikata“ Miestelio parkas-

stadionas 

2023 m. balandžio 

25 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Berželis“ 

Vilnius „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 2023“ 

Lopšelio-darželio kiemas 2023 m. balandžio 

26 d.  

Raseinių specialioji mokykla Raseiniai Žygis „Vienu ritmu – visi kartu“  Raseinių miesto Kalnų 

kvartalo bendruomenės 

poilsio parkas 

2023 m. balandžio 

26 d. 

Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės gimnazija 

Pasvalio r. Sporto varžybos „Mes mokame 

žaisti kartu“ 

Gimnazijos sporto salė 2023 m. kovo 9 d. 

Panevėžio lopšelis-darželis 

„Žilvinas“ 

Panevėžys Sveikatingumo savaitė „Noriu būti 

sveikas ir linksmas“ 

Lopšelio-darželio 

kiemas, salė; miesto 

parkas 

2023 m. gegužės 8–

12 d. 



Vilniaus Viršuliškių mokykla Vilnius Renginys, skirtas „Sveikatą 

stiprinančių mokyklų bangai per 

Lietuvą 2023“ 

Mokyklos bendra vidaus 

ir lauko erdvė 

2023 m. balandžio 

26 d. 

Kauno r. Giraitės darželis Kauno r. Sporto renginys „Aš ir mano 

seneliai“ (vaikai ir jų seneliai 

supažindinami su nauja futbolo 

forma – futbolu vaikščiojant; 

žaidžia visi – ir maži, ir dideli) 

Darželio kiemas 2023 m. gegužės 26 d. 

Joniškio „Saulės“ pagrindinė 

mokykla 

Joniškis „Šokio magija“  Mokyklos kiemas 2023 m. kovo 22 d. 

Lazdijų mokykla-darželis 

„Vyturėlis“ 

Lazdijai  „Judrioji savaitė“ (kiekvieną dieną 

ilgųjų pertraukų metu vis kita 

klasė ves judriąsias veiklas visiems 

mokyklos mokiniams) 

Mokyklos-darželio 

kiemas 

2023 m. balandžio 

17–21 d. 

Lazdijų r. Šventežerio mokykla Lazdijų r. Akcija ,,Šiaurietiško ėjimo 

žingsniu“  

Mokyklos sporto 

aikštynas 

2023 m. kovo 22 d. 

Radviliškio lopšelis-darželis 

„Kregždutė“ 

Radviliškis Šiaulių regiono ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

ugdytinių mažųjų talentų festivalis 

„Skambėk, pavasarėli!“  

Radviliškio miesto 

viešoji biblioteka  

2023 m. balandžio 

27 d. 

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos 

gimnazija 

Lazdijų r.  Protmūšis ,,Gyvenu sveikai“ Gimnazijos klasė 2023 m. balandžio 

4 d. 

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos 

gimnazija 

Lazdijų r.  Akcija ,,Šiaurietiškas 

ėjimas“(dalyviai 1a, 1b, 3a, 3b, 4a 

klasių mokiniai)  

Gimnazijos sporto 

aikštynas, salė 

2023 m. vasario 28 d. 

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Bitutė“ 

Vilnius „Savaitė sveikiau“ (įvairūs penkias 

dienas truksiantys užsiėmimai) 

Lopšelio-darželio salė, 

kiemas, grupių patalpos 

2023 m. gegužės 1–

5 d. 

Marijampolės savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras 

Marijampolė Konferencija „Sveikatą 

stiprinančių mokyklų banga per 

Lietuvą 2023“ 

Marijampolės Rygiškių 

Jono gimnazijos salė 

2023 m. balandžio 

24 d. 

Marijampolės profesinio 

rengimo centras 

Marijampolė Viktorina „Sveikata – tai dovana“ Kabinetas 2023 m. balandžio 

4 d. 



Lazdijų mokykla-darželis 

„Kregždutė“ 

Lazdijai Sporto festivalio „Lietuvos mažųjų 

žaidynės 2023“ II etapo renginys 

įstaigoje 

Mokyklos-darželio salė 2023 m. balandžio 

19 d. 

Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės gimnazija 

Pasvalio r. Turnyras „Krepšinis 3*3“ Gimnazijos sporto salė 2023 m. kovo 15–

31 d. 

 


