
TVIRTINU 

Žemaitukų arklių augintojų asociacijos pirmininkė 

Rūta Šveistienė 

2019 m. rugpjūčio mėn. 08 d. Nr.  

 

„VYČIŲ RINKTINĖS ŽYGIS“  

NUOSTATAI 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. „VYČIŲ RINKTINĖS ŽYGĮ“ (Kaunas-Rukla-Kernavė-Vilnius) (toliau – Žygį) 

organizuoja Žemaitukų arklių augintojų asociacija, Lietuvos kariuomenės Strateginės 

komunikacijos departamentas, Renginį remia LR Žemės ūkio ministerija. 

2. „VYČIŲ RINKTINĖS ŽYGIO“ (Kaunas-Rukla-Kernavė-Vilnius) (toliau – Nuostatai) 

reglamentuoja Žygio tikslus, laiką ir vietą, reikalavimus dalyviams, apdovanojimo tvarką 

bei rengėjų atsakomybę. 

3. Žygio metu žygeivius lydės Lietuvos kariuomenės karo policijos ekipažas. 

 

II. SKYRIUS 

TIKSLAS, LAIKAS IR VIETA 

 

4. Žygio tikslas – lietuviai yra sena karių tauta, o karinė pareigybė – leitis, Lietuvos valdovo 

valios vykdytojas ir rinktinis karys, davė pavadinimą ir mūsų valstybei - Lietuvai ir tai 

atsispindi mūsų Valstybės herbe – Vytyje. Nėra geresnio būdo prisiminti šalies istoriją bei 

puoselėti naująją, kaip sėsti ant žirgo ir joti Tėvynės keliais ir pagerbti jos kūrėjus bei 

didvyrius. Todėl mūsų renginio „VYČIŲ RINKTINĖS ŽYGIS“ tikslas – tokiu būdu 

pasveikinti Lietuvą jos valstybingumo proga, pagerbti žmones ir žirgus, kūrusius ir 

kuriančius tautos istoriją. Šis renginys puikiai įprasmintų nuo seno neatsiejamą lietuvio ir 

žirgo draugystę, tradicijas bei kultūrą. 

 

5. Žygio laikas: 2019 m. rugsėjo mėn. 20 d. – 22 d.  

 

5.1. Išvykimas – 2019 m. rugsėjo mėn. 20 d. iš Kauno (Kauno pilies). Iškilmingas žygio 

pristatymas ir parado pradžia – 2019 m. rugsėjo 20 d. (penktadienis), 10.00 val., Kauno 

pilies prieigose, Kauno mieste. Po iškilmingo žygio pristatymo raiteliai žygiuos iki 

Ruklos (žemėlapis pridedamas), čia nakvos ir bendraus su kariais ir bendruomene. 

Rugsėjo 21 d. iš Ruklos žygeiviai keliaus į Kernavę, čia nakvos ir bendraus su 

bendruomene. Rugsėjo 22 d. (sekmadienis) iš Kernavės žygeiviai keliaus į Vilnių ir 

prisistatys Vilniaus bendruomenei. Iškilmingas žygio pabaigos minėjimas Vilniuje, 

Gedimino pilies kalno papėdėje, prie Valdovų rūmų apie18 val.   

5.2. Žirgų iškrovimas Kaune - mašinų stovėjimo aikštelėje prie Kauno pilies, žirgų 

pakrovimo vieta Vilniuje - Sereikiškių parke. 



6. Žygio dalyviui bus dalinai kompensuojamos žirgų transportavimo į žygio pirminę vietą (į 

Kauną) ir atgal (iš Vilniaus) išlaidos (planuojama kompensuoti 50 žirgų transportavimui 

skirtas išlaidas ne didesnės kaip 260 eurų su PVM - vienam žirgui). Kompensuojamų 

transportavimo išlaidų dydis priklausys nuo žygyje dalyvausiančių žirgų skaičiaus, 

pateikiant išlaidų pagrindimo dokumentus (sąskaitas faktūras). Kompensavimo dydis bus 

patikslintas prieš renginį paaiškėjus dalyvių skaičiui (pagal pateiktas paraiškas). 

7. Paraiškos turi būti pateiktos iki rugsėjo 05 d. elektroniniu paštu: 

zemaituku.asociacija@gmail.com. Pridedama paraiškos forma (priedas Nr. 1). 

 

III. SKYRIUS 

REIKALAVIMAI DALYVIAMS 

 

8. Žygyje gali dalyvauti Lietuvos ir užsienio šalių piliečiai nuo 18 metų.  

9. Jojama žemaitukų, stambiųjų žemaitukų, Lietuvos sunkiųjų, trakėnų ir kitais vietiniais 

žirgais. 

10. Siekiant išvengti jaunų žirgų perkrovimų žygyje gali dalyvauti ne jaunesni kaip 5 metų 

žirgai.  

11. Reikalavimai raiteliui ar vadeliotojui: 

11.1. Raitąjį duetą sudaro žirgas ir raitelis. 

11.2. Kinkinį sudaro vadeliotojas, žirgas ir vežimas; 

11.3. Žygyje galima joti ar važiuoti tik su kumelėmis ir kastratais. Išimtis gali būti 

taikoma patyrusiems raiteliams ar vadeliotojams jojantiems ar važiuojančiais su eržilais, 

kurie yra dalyvavę oficialiuose masiniuose renginiuose ne mažiau kaip 10 kartų ir turi tai 

įrodančius dokumentus (protokolai, dalyvių sąrašai ir kt.); 

11.4. Asmenys nuo 16 iki 18 metų gali dalyvauti žygyje tik su suaugusio palyda, kuris 

pasirašytinai prisiima visą atsakomybę už nepilnametį (reikia turėti tėvų/globėjų 

sutikimą); 

11.5. Žygio dalyviai ir/ar jų padėjėjai, nakvynės ir žirgų poilsio vietose, privalo patys 

pasirūpinti savo žirgų saugiu nakvynės vietos įrengimu organizatorių nurodytoje 

teritorijoje.  

12. Bendrosios tvarkos nurodymai: 

12.1. Žygio dalyviai turi laikytis Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklių;  

12.2. Žygio metu politinė reklama draudžiama. 

12.3. Žygio metu dalyviams draudžiama svaigintis alkoholiu, narkotinėmis ar 

psichotropinėmis medžiagomis; 

12.4. Visuomeninės paskirties, iškrovimo ir pakrovimo vietose, poilsio, nakvynės ir 

prekybos vietose kiekvienas raitelis ir kinkinys privalo surinkti šiukšles ir pasirūpinti 

savo žirgo mėšlo surinkimu. 

12.5. Kariai, policininkai, šaulių ir kitų statutinių struktūrų nariams rekomenduojama joti 

su asmenine tarnybine uniforma, nepilnamečiai privalo dėvėti šalmus ir liemenes, kitų 

bendruomenių atstovai skatinami dėvėti aprangą reprezentuojančią tautinius, istorinius 

kostiumus. 

mailto:zemaituku.asociacija@gmail.com


12.6. Kiti žygio atributai - galima žygiuoti su istorinėmis, regioninėmis ar atstovaujamus 

klubus reprezentuojančiomis vėliavomis, tačiau politinė reklama griežtai draudžiama.  

 

IV. SKYRIUS 

VETERINARINIAI REIKALAVIMAI 

13. Visi žirgai privalo turėti tvarkingus nacionalinius, arba galiojančius tarptautinius pasus. 

Gripo vakcinacija turi būti galiojanti pagal Lietuvoje galiojančius veterinarinius 

reikalavimus (pagal gamintojo nurodymus, 1 kartą metuose, 

https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/bbb8b5d088a711e7a3c4a5eb10f04386).  

14. Žygio metu žirgui sunegalavus, neginčijamą sprendimą dėl žirgo tolesnio dalyvavimo 

renginyje priima iškviestas veterinarijos gydytojas. 

15. Žygio metu netoleruojamas bet koks žiaurus elgesys su žirgu. 

 

V. SKYRIUS 

APDOVANOJIMO TVARKA 

 

16. Visi dalyviai apdovanojami organizatorių padėkomis ir rėmėjų dovanomis. Žygio 

dalyviai apdovanojami 2019 m. rugsėjo 22 d. Vilniuje žygio pabaigos metu (apie 18 val.)  

17. Informacija apie Žygį skelbiama Žemaitukų arklių augintojų asociacijos interneto 

svetainėse, socialiniuose tinkluose. 

 

VI. SKYRIUS 

ŽYGIO RENGĖJŲ ATSAKOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ PRIEŠ TREČIUOSIUS ASMENIS 

 

18. Žygio rengėjai neprisiima jokios atsakomybės dėl materialinės ar fizinės žalos, nelaimingų 

atsitikimų ar ligos, su kuria susidūrė Žygio dalyviai ar arklininkai nepriklausomai nuo to, 

ar tai atsitiko kelionėje, eisenoje, mugėje ar kitur, prieš, per Žygį ar po jo.  

19. Žygio rengėjai taip pat nėra atsakingi už žalą žirgams, dalyviams, inventoriui ir kitam 

turtui (įskaitant vagystes ar nuostolius). 

20. Kiekvienas Žygio dalyvis ar arklininkas yra visiškai atsakingas už bet kokią žalą, kurią jis, 

jo žirgas ar kita nuosavybė gali sukelti tretiesiems asmenims prieš Žygį ar po jo. „VYČIŲ 

RINKTINĖS ŽYGIS“ (Kaunas-Rukla-Kernavė-Vilnius) apdraustas civilinės atsakomybės 

draudimu. 

21. Savininkų, Žygio dalyvių, arklių ir arklininkų registravimasis reiškia jų sutikimą su žygio 

nuostatais ir kiekvienos jų dalių sąlygomis, ir aiškiai išreiškia sutikimą atleisti 

Organizatorius nuo bet kokios atsakomybės už bet kokį nelaimingą atsitikimą ar bet kokio 

pobūdžio ligą, kurie gali paveikti varžybų dalyvį, savininką, arklį, arklininką ar kitą 

nuosavybę, įskaitant, bet neapsiribojant vagystėmis, kitais praradimais, tiek žygio metu, 

tiek ir kitu laiku. 
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22. Visi savininkai ir žygio dalyviai yra asmeniškai atsakingi už žalą tretiesiems asmenims, 

kurią sukėlė patys, jų darbuotojai, agentai ar jų žirgai. Dėl to patariame įsigyti trečiųjų 

šalių draudimą, pilnai padengiantį sportininko dalyvavimą žirginio sporto varžybose šalies 

ribose ir turėti šį polisą galiojantį. 

 

VI. SKYRIUS 

FILMAVIMAS IR FOTOGRAFAVIMAS ŽYGIO METU 

23. Informuojame, kad renginyje bus vykdomas filmavimas ir fotografavimas, kurio metu 

reklaminės medžiagos kūrimo ir prekių reklamavimo tikslais bus filmuojami renginio 

patalpos ir dalyviai. Asmens duomenų (vaizdo įrašų ir nuotraukų) valdytojas yra Žygio 

organizatoriai. 

V. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

24. Nuostatai gali būti keičiami Žemaitukų arklių augintojų asociacijos pirmininko įsakymu, 

prieš tai jį aptarus su organizaciniu komitetu. 


