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ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO 
TURISTINIŲ ŽYGIŲ DIENOS  VARŽYBŲ „ŽEMAITIJA ŠIAULIUOSE“ 

 NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Turistinių  žygių  dienos  varžybų  „Žemaitija  Šiauliuose“  (toliau  -  varžybos),  skirtų
Žemaitijos metų minėjimui, nuostatai reglamentuoja šių varžybų tikslus, organizavimo, vertinimo ir
aktyviausių dalyvių skatinimo tvarką. 

2. Žygių dienos varžybas  „Žemaitija Šiauliuose“ organizuoja Šiaulių jaunųjų turistų centro
turizmo mokytojų metodinė grupė. Renginio koordinatorė  –  Gražina Plungienė, sekretorė – Marija
Agnė Kalasauskaitė

3. Žygių dienos varžybų tikslas – paskatinti miesto vaikus ir  jaunimą aktyviai  keliaujant
prisidėti  prie  Lietuvos  Seimo sprendimu 2019 m.  minimų Lietuvos  istorijai  reikšmingų  įvykių
paminėjimo, geriau pažinti gimtąjį kraštą, ugdyti patriotizmą, socialines kompetencijas ir aktyvios ir
sveikos gyvensenos poreikį.

4.  Žygio dieno varžybų dalyviai pasirengia maršrutą po Šiaulių miestą, surasdami gatves,
kurių  pavadinimai  susiję  su  Žemaitija:  vietovardžiais  ar  Lietuvai  svarbių  asmenybių,  kilusių  iš
Žemaitijos,  pavardėmis.    Rekomenduojamų objektų (miesto gatvių) sąrašas pateiktas šių nuostatų
1 priede.

II SKYRIUS

ORGANIZAVIMAS, DALYVIAI, PROGRAMA

5. Varžybos vykdomas 2019 m. kovo 27 dieną. Dalyviai renkasi prie Šiaulių Juliaus Janonio 
gimnazijos (muziejaus). 

6. Startas nuo 15.00  iki 16.30 val.

7. Kontrolinis laikas – 2 val. Į starto vietą grįžti ne vėliau kaip 18.30 val.

8. Registracijos metu komanda užpildo registracijos kortelę, kurioje užrašo dalyvių grupę,  
gautą komandos  numerį, dalyvių vardus ir pavardes, klasę. Užsiregistravusieji  gauna  komandos  
ženklą. 

9. Varžybose gali dalyvauti Šiaulių miesto ugdymo įstaigų mokiniai, mokinių tėveliai, kiti
miesto bendruomenės nariai.

10. Varžybose dalyvaujama komandomis.  Komandą sudaro 2 - 6 asmenų  grupė. 

11.  Dalyviai  skirstomi  į  grupes:  I  grupė -  1-5  klasių  mokiniai;  II  grupė –  6-8  klasių
mokiniai,  III grupė -  9-12 klasių mokiniai, suaugusieji; IV grupė – Šeimos. 

 12. Dalyviai  savarankiškai  susidaro numatomų aplankyti objektų (miesto gatvių) maršrutą. 



13. Prie objektų dalyviai su komandos ženklu. fotografuojasi savo  fotoaparatu ar telefonu  

14. Žygyje galima naudotis  iš anksto suplanuotu maršrutu,  miesto žemėlapiu, kitomis
navigacinėmis priemonėmis. 

15. BŪTINA laikytis saugaus elgesio ir Kelių eismo mieste taisyklių,  pasirūpinti tinkama
apranga ir avalyne, laikytis bendrosios etikos normų,  būti drausmingas, tausoti gamtą ir aplinką,
informuoti vadovą/organizatorius apie pasitraukimą iš žygio. 

III SKYRIUS

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS,  APDOVANOJIMAS

16. Nugalėtojas nustatomas pagal  aplankytų objektų skaičių, surašius juos į objektų sąrašą
(kitoje komandos numerio pusėje) ir parodžius nuotraukas iš karto sugrįžus iš žygio. 

16.1.  Objektai  vertinami  taškais.  (Vienas  objektas  –  1  taškas)  Komandos  gali  gauti
papildomų taškų, jeigu finišo vietoje atsakys į  trumpo testo klausimus (1 teisingas atsakymas-1
taškas), susijusius su žygio tikslu..

16.2.  Surinkus vienodą taškų sumą, laimi komanda greičiau pasiekusi finišą.

17. Nugalėtojai ir prizininkai  apdovanojamos diplomais, rėmėjų prizais. Visi žygio dalyviai
- lipdukais.

18.  Apdovanojimų vakaras – Protų mūšis vyks balandžio mėn. Vieta ir laikas bus patikslinti
Šiaulių jaunųjų turistų centro balandžio mėn. renginių plane. 

IV SKYRIUS

IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA, INFORMACIJA

19. Iki 2019 metų  kovo 25 d. būtina išankstinė dalyvių komandų registracija Jaunųjų turistų 
centre arba el.p sjtc@splius.lt . Informacija tel. 8 41 399782.

20. Rekomenduotinų aplankyti objektų sąrašą ir testą parengė G.Beniušienė, kraštotyros 
grupių mokytoja.

mailto:sjtc@splius.lt


Turistinių žygių dienos 
varžybų „Žemaitija Šiauliuose“

                                                                                                          1 Priedas

Šiaulių miesto gatvių pavadinimuose vietovės susiję Žemaitija:
Kelmė  Skuodas   Raseiniai      Seda     Luokė     Tytuvėnai      Kražiai   
 Plungė     Kurtuvėnai      Palanga      Kretinga         Lyduvėnai   
Bubiai     Viduklė    Žarėnai    Bijotė    Plateliai    Geluva    Medvėgalis    Šatrija 
Salantai  Šaukėnai       
Asmenybės susijusios su Žemaitija  :
M. Valančius, S. Daukantas, Žemaitė ,  Birutė, D. Poška, P. Višinskis,   
Treniota,  K.Venclauskis, Darius ir Girėnas, J.Sondeckis 

Šiaulių miesto mikrorajonai ir žygio objektai (gatvės)

Žaliūkių – Verdulių mikrorajonas (Tytuvėnų g., Kurtuvėnų g., Bubių g, 
Kelmės g., Lyduvėnų g.)

Pabalių mikrorajono (Šaukėnų g., Treniotos g.)

Medelyno mikrorajonas (Viduklės g., Platelių g, Raseinių g., Bijotės g.)

Centro mikrorajonas (D.Poškos g., Kražių, P.Višinskio, S.Daukanto, 
Salantų, Žemaitės, Geluvos g., Medvėgalio g., Žemaitės g.)

Respublikinės ligoninės mikrorajonas (M.Valančiaus, Kuršėnų g. 
Plungės g., Sedos g., Skuodo g., Luokės g. Žarėnų g. Birutės g. Šatrijos)

Gubernijos mikrorajonas (Kretingos g. Palangos g.)

Lieporių mikrorajonas (Skaudvilės g. K.Venclauskio g., Dariaus ir Girėno 
g., J.Sondeckio g.)


