
  

 Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Klaipėdos skyrius kartu su Lietuvos 
šaulių sąjungos Vakarų (jūros) šaulių 3-ąja rinktine, padedant Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų Žemaičių apygardos 3-iąjai rinktinei, Lietuvos kariuomenės Lietuvos Didžiojo 
kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalionui bei Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos 
Įgulų aptarnavimo tarnybos Klaipėdos įgulos aptarnavimo centrui, kviečia visus karius ir 
šalies piliečius paminėti Lietuvos kariuomenės atkūrimo 30 – mečio jubiliejų dalyvaujant 
devynioliktame tradiciniame pėsčiųjų nakties žygyje “Klaipėdos sukilėlių keliais”. Žygis 
skiriamas Lietuvos kariuomenės atkūrimo 30 – mečio jubiliejui paminėti. Žygio dalyviai 
kviečiami įveikti 25 kilometrų atstumą iš Gargždų į Klaipėdą, 1923m. Klaipėdos sukilimo 
dalyvių keliu. Keliaudami maršrutu, susipažinsite su puikiomis Gargždų ir Klaipėdos rajonų 
gyvenvietėmis bei netikėtomis istorinėmis ir gamtos vietomis. 

Žygio pradžia 2020 m. sausio 17 d., penktadienį, 22.00 val. iš Gargždų „Kranto“ pagrindinės 
mokyklos (Kvietinių g. 28, Gargždai). Žygio pabaiga 2020 m. sausio 18 d., šeštadienį, 
numatoma apie 6 val. ryto Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos patalpose (S. Daukanto g. 

31, Klaipėda). 

 Žygio dalyvio starto mokestis 3 € (žygio dalyvio kortelė, žygio diplomas, žygio 
žemėlapis, maitinimas), sumokamas registracijos metu, žygio starto vietoje. 

NAUJIENA: registruojantis po sausio 14 d. žygio dalyvio starto mokestis 5 €. 

 Žygio medalio kaina 15 € (medalis, medalio pakaitalas, medalio liudijimas, dėžutė), 
už medalį sumokama registruojantis žygio finišo vietoje. 

 Dalyvių įskaitinė registracija ir maršruto žemėlapių išdavimas prasidės 2020 m. 
sausio 17 d., penktadienį, nuo 18 val. Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos patalpose. 

 Išankstinė registracija vyksta nuo 2019 m. gruodžio 1 d. iki 2020 m. sausio 14 d. 

 Komandų registracija vykdoma el. paštu zygis1923@gmail.com atsiunčiant užpildytą 
paraišką. Popierinis egzempliorius būtinas ir pateikiamas žygio registracijos vietoje. 

Pildant paraišką užpildyti privaloma visą informaciją. 

Paraišką pildyti aiškiai ir pageidautina lietuviškais rašmenimis (kadangi paskui sunku rasti iš 
anksto užsiregistravusius, jei š, ž, č neįrašo). 

Siųsti paraišką tik Word formatu, kadangi reikia perkelti informaciją į bendrą registraciją. 

Paraiškos blanką parsisiųsti galite paspaudę nuorodą: 

file:///C:/Users/-HP-/Downloads/zygis1923@gmail.com


https://drive.google.com/file/d/10VURhCV5ON9pzwbWzJu1dhjToH5oYG_P/view?usp=sha

ring  

Registruojantis žygio vietoje, komandos vadovas pateikia 2 egz. galutinės sudėties komandos 
paraiškas. 

Pavieniai asmenys ir nedidelės komandos registruojasi internetu, užpildydami nustatytą 
formą: https://goo.gl/forms/hy9cOEIJApJsKUgI2 

 

Dalyvauk ir tu naktiniame žygyje „Klaipėdos sukilėlių keliais“ 2020 m. sausio 17 / 18 d. 

 

 

 

 

 

     

    

   Klaipėdos rajono savivaldybė 

 

Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 
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