
 

 

PATVIRTINTA 

Mažeikių lopšelio - darželio „Buratinas“ 

direktoriaus 2018 m. spalio 15 d. 

įsakymu Nr. V1- 107 

 

VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO  

MAŽEIKIŲ LOPŠELYJE – DARŽELYJE „BURATINAS“  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vaikų turizmo renginių organizavimo Mažeikių lopšelyje – darželyje „Buratinas“ tvarkos 

aprašas (toliau – aprašas) nustato vaikų turizmo renginių (žygių, išvykų, ekskursijų, sąskrydžių, 

varžybų) (toliau – turizmo renginiai) organizavimo Mažeikių lopšelyje - darželyje „Buratinas“ tvarką. 

2. Aprašo tikslas – reglamentuoti turizmo renginių organizavimą Mažeikių lopšelyje - 

darželyje „Buratinas“ (toliau – Darželis), vykdymą ir laiduoti renginiuose dalyvaujančių vaikų 

saugumą. 

3. Aprašas taikomas visoms Darželio grupėms. 

4. Vaikų grupės, naudodamosi visuomeniniais, vandens keliais, keliaudamos draustiniais ar 

kitomis riboto lankomumo teritorijomis, privalo vadovautis saugaus eismo taisyklėmis, nustatytomis 

šiems keliams ir teritorijoms. 

5. Apraše vartojamos sąvokos: 

ekskursija – trumpiau kaip parą trunkantis turistinių objektų lankymas nustatytu maršrutu 

ugdymo tikslais, kurį vykdo gidas arba mokytojas; 

išvyka – organizuotas vaikų grupių keliavimas į numatytą turizmo objektą panaudojant 

transporto priemones; 

pasivaikščiojimas – trumpalaikis (iki 1,5 valandos), organizuotas vienos vaikų grupės 

keliavimas į už darželio teritorijos esančias vietoves pėsčiomis (bet ne toliau kaip iki artimiausios 

pagrindinės automobilių važiojamosios dalies) pasivaikščiojimo, sportavimo, tyrinėjimo tikslais; 

sąskrydis – organizuotas vaikų susibūrimas gamtinėje aplinkoje (stovyklavietėje) poilsio ar 

ugdymo tikslais; 

turizmo renginio vadovas – asmuo, turintis tinkamą pasirengimą, organizuojantis 

pasiruošimą turizmo renginiui ir jam vadovaujantis; 

turistinė stovykla – trumpalaikio vaikų poilsio organizavimas rekreacinėje teritorijoje 

įrengtoje stovyklavietėje; 

vaikų turizmo renginys – trumpalaikės neformaliojo vaikų švietimo programos (gali būti 

sudedamoji formaliojo ir neformaliojo švietimo programos dalis) vykdymas keičiant vietą 

pažintiniais, rekreaciniais ir sportiniais tikslais; 

varžybos – organizuotas vaikų (jų grupių) rungtyniavimas ugdymo tikslais; 

žygis – įvairios trukmės ugdymo tikslais organizuotas keliavimas nustatytu maršrutu 

pėsčiomis ar naudojant įvairias priemones; 

6. Kitos apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme 

vartojamas sąvokas. 

 

II. TURIZMO RENGINIŲ PROGRAMA 

 

7. Turizmo renginio programą rengia turizmo renginio vadovas visais turizmo renginių 

atvejais, išskyrus aprašytus šio Aprašo 9 dalyje. pagal šiame apraše patvirtintą formą (1 priedas). 

Programą parašu tvirtina direktoriaus pavaduotojas ugdymui, įsakymu tvirtina Darželio direktorius. 
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III. TURIZMO RENGINIŲ DALYVIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

8. Turizmo renginiuose leidžiama dalyvauti: 

8.1. ikimokyklinio amžiaus vaikams (iki 6 m.) - ne daugiau kaip 4 valandas trunkančiuose 

turizmo renginiuose; 

8.2. vienos dienos trukmės žygiuose pėsčiomis, išvykose ir mokomosiose ekskursijose nuo 6 

metų; 

8.3.  žygiuose slidėmis gali dalyvauti tik vaikai nuo 6 metų ir tik turėdami tėvų arba teisėtų 

vaiko globėjų rašytinį sutikimą; 

8.4. sąskrydžiuose ir varžybose – tomis pačiomis sąlygomis, kaip numatyta aprašo 8.1.-8.3 

punktuose; 

8.5. žygiuose vandens turizmo priemonėmis dalyvauti draudžiama; 

8.6. turizmo renginiuose su nakvyne dalyvauti draudžiama; 

8.7. vaikai, nepriskirti pagrindinei medicininei fizinio pajėgumo grupei arba turintys 

specialiųjų ugdymosi poreikių, renginiuose, trunkančiuose 4 ir daugiau valandų, gali dalyvauti tik su 

gydytojo leidimu arba tik turėdami tėvų arba teisėtų vaiko globėjų rašytinį sutikimą. 

9. Turizmo renginio vadovas, organizuodamas vienos grupės vaikų trumpalaikį (iki 1,5 

valandos) pasivaikščiojimą į už darželio teritorijos esančias vietoves ne toliau kaip iki pagrindinės 

automobilių važiojamosios dalies: 

9.1.  registruoja pasivaikščiojimą žurnale, nurodydamas atsakingą turizmo vadovą, lydintį 

asmenį, vaikų skaičių  ir kt.; 

9.2. užtikrina, kad  grupės vaikai ir lydintys asmenys būtų supažindinti su pirmosios pagalbos 

teikimu ir naudojimusi pirmosios pagalbos vaistinėle, saugaus eismo taisyklėmis, aplinkosaugos, 

priešgaisrinės saugos reikalavimais; 

9.3. susidarius situacijai, gresiančiai vaikų saugai, pakeičia maršrutą, sustabdo arba nutraukia 

pasivaikščiojimo vykdymą. 

10. Kituose, nei 9 aprašo punkte nurodytas, turizmo renginiuose iki 20 vaikų grupei rengiama 

Turizmo renginio programa (1 priedas) ir Darželio direktoriaus įsakymu skiriamas renginio vadovas 

ir mažiausiai vienas lydintis asmuo. Didesnei nei 20 vaikų grupei skiriamas papildomai vienas lydinti 

asmuo 10-čiai vaikų. 

11. Darželio direktorius arba jo įgaliotas asmuo, užtikrindamas turizmo renginių dalyvių 

saugumą: 

11.1. įsakymu tvirtina turizmo renginio programą (1 priedas), dalyvių sąrašą (2 priedas), 

turizmo renginio vadovo(-ų), lydinčio asmens(-ų) kandidatūrą(-as); 

11.2. saugos ir sveikatos klausimais moko ir atestuoja (arba organizuoja mokymą ir 

atestaciją) turizmo renginių vadovą(-us) vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. Birželio 17 d. įsakymu 

Nr. A1-287/V-611patvirtintais mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais 

bendrosiomis nuostatomis; 

11.3. už gerą programos vykdymą gali paskatinti turizmo renginio vadovą ir vaikus; 

11.4. už programos vykdymo pažeidimus turizmo renginio vadovą gali nubausti drausmine 

tvarka. 

12. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

12.1. padeda pasirengti turizmo renginiui; 

12.2. parašu suderina renginio programą ir teikia direktoriaus tvirtinimui; 

12.3. atsako už pasirengimą turizmo renginiui, jo eigą ir pedagoginius rezultatus; 

12.4. nustato turizmo renginių vadovo(-ų) pareigas; 

13. Turizmo renginio vadovas, užtikrindamas turizmo renginių vaikų saugumą: 

13.1. rengdamas žygio, ekskursijos, išvykos programą numato detalų maršrutą (atsižvelgia į 

dalyvių amžių, jų pasirengimo lygį ir fizinę būklę, nustato išvykimo, atvykimo vietą ir laiką); 

13.2. apie vykdomą turizmo renginį informuoja vaikų tėvus (globėjus) skelbimų lentoje; 
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13.3. vadovaujantis patvirtinta turizmo renginio programa užtikrina vaikų saugą renginio 

metu, moka suteikti pirmąją medicininę pagalbą; 

13.4. susidarius situacijai, gresiančiai vaikų saugai, pakeičia maršrutą, sustabdo arba 

nutraukia turizmo renginio vykdymą. 

14. Perkant pavėžėjimo paslaugas už transporto saugos reikalavimus atsako paslaugas 

teikianti įmonė. 

15. Vaikus vežti privačiu transportu galima tik Mažeikių rajone ir tik gavus tėvų (globėjų) 

rašytinį sutikimą (4 priedas). 

16. Automobiliai, kuriais vežami vaikai, turi būti: 

16.1. techniškai tvarkingi; 

16.2. apdrausti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju 

draudimu; 

16.3. automobilio keleiviai (vaikai) turi būti apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų; 

16.4. turėti vaikiškas automobilines kėdutes, atitinkančias vežamų vaikų amžių ir svorį; 

16.5. automobilio vairuotojas (asmuo vežantis vaikus) turi laikytis saugaus eismo 

automobilių keliais taisyklių reikalavimų.  

 

IV. MAUDYMOSI REIKALAVIMAI 

 

17. Turizmo renginys vandens keliais gali būti organizuojamas tik priešmokyklinės grupės 

vaikams ir tik kartu su  vaiko tėvais (globėjais).  

18. Maudytis galima tik uždaruose baseinuose sveikatingumo, higienos, o ne sporto tikslais 

ir tik sutikus tėvams raštu. 

19. Už saugumą maudymosi metu atsako baseino savininkas ar jo paskirtas treneris. 

Maudymosi metu turizmo renginio vadovui reikia būti labai atidžiam. Pastebėjus pavojų nedelsiant 

informuoti už maudymosi saugumą atsakingą asmenį. 

20. Maudymosi metu draudžiama be reikalo šūkauti, nes šauksmas yra pagalbos prašymo 

signalas. 

 

V. RENGINIŲ PROGRAMŲ FINANSAVIMAS 

 

21. Renginiai finansuojami teisės aktų nustatyta tvarka. 

22. Turistinės stovyklos programos gali būti finansuojamos pagal Vaikų vasaros poilsio 

programų finansavimo tvarkos aprašą. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTAT OS 

 

23. Su šia tvarka supažindinami visi pedagogai pasirašytinai. 

24. Už tvarkos įgyvendinimą atsako Mažeikių lopšelio - darželio „Buratinas“ direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. 

 

______________ 
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Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašo  

1 priedas 

 

 

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO -  DARŽELIO „BURATINAS“  

 

__________________________ grupės 

 

 

 

TURIZMO RENGINIO (IŠVYKOS, ŽYGIO, EKSKURSIJOS IR KT.)  

PROGRAMA Nr. ________ 

 

20___m.......................... mėn............ d.  

Mažeikiai 

 

 

 

Išvykos data _____________ Išvykos vietovė ___________________________________________ 

Planuojamas išvykimo laikas    _______________ 

Planuojamas parvykimo laikas  ______________ 

Vaikų skaičius  _________ 

Išvykos vadovas  ___________________________________________ 

Lydintys asmenys 1._________________________________________ 

         2._________________________________________ 

         3. _________________________________________ 

 

Turizmo renginio tikslas (-ai) ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Trumpas programos apibudinimas _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Keliavimo būdas _________________________________________________________________ 

 

 

 

Turizmo renginio vadovas    ___________________    _____________________ 

    (parašas)  (vardas, pavardė) 
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Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašo  

2 priedas 

 

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO -  DARŽELIO „BURATINAS“  

 

__________________________ grupės 

 

VAIKŲ, DALYVAUJANČIŲ TURIZMO RENGINYJE,  

SĄRAŠAS 

 

20___m.......................... mėn............ d.   Programos Nr. ________ 

Mažeikiai 

 
Eil.Nr. Vaiko vardas, pavardė Turizmo 

renginyje 

dalyvavimo žyma 

D/N1 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

______________ 
 

 

 

Turizmo renginio vadovas    ___________________    _____________________ 
    (parašas)  (vardas, pavardė) 

 

  

                                                 
1 D – dalyvauja; N - nedalyvauja 



 

 

 

Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašo 

 3 priedas 

 

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO -  DARŽELIO „BURATINAS“  

 TURIZMO (IŠVYKŲ, EKSKURSIJŲ) RENGINIŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS 

 
Eil. Nr. Grupės 

pavadinimas 

Pasivaikščiojimo 

organizatoriaus 

vardas, pavardė 

Renginio 

pavadinimas 

Lydinčio 

asmens 

v.pavardė 

Keliavimo 

būdas  

Instruktuo- 

jamojo 

asmens 

v.pavardė 

Instruktuo- 

jamojo 

asmens 

pareigos 

Data  Trumpas 

turinys 

Instrukta- 

vimą 

vykdžiusio 

asmens 

v.pavardė 

Instruktuo- 

jamojo 

parašas 

Instruktuo- 

tojo 

parašas 

  

 

 

 

           

 

 

 

 

            

 

 

 

 

            

 

 

 

 

            

   

 

 

 

          



 

 

 

Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašo  

4 priedas  

 
        
....................................................................................................................................................................................... 

(Fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, tel.numeris) 

.............................................................................................................................................................................      

   

        

SUTIKIMAS 

DĖL VAIKŲ  PAVĖŽĖJIMO TĖVŲ (GLOBĖJŲ) NUOSAVU TRANSPOTU Į RENGINĮ 

                                    

 

20___m.......................... mėn............ d. 

Mažeikiai 

 

 

Aš,  ......................................................................................................., sutinku, kad mano 
(tėvo (globėjo) vardas, pavardė) 

sūnus/dukra ......................................................................................................., lankantis Mažeikių  

 

lopšelio - darželio „B 

uratinas“ .............................................. grupę, .......................... vyktų į renginį 
      (grupės pavadinimas)                    (renginio data) 

 

..................................................................................., kuris vyks ...................................................... 
(renginio pavadinimas)      (renginio vieta) 

 

nuosavu transportu, kurį vairuos  ....................................................................................................... 
                                                                   (transporto priemonės savininko (valdytojo) vardas, pavardė)  

 

automobiliu  ........................................................................................................................................ 
                  (transporto priemonės markė ir valstybinis numeris)  

 

 

PRIDEDAMA: 

□ Transporto priemonės registracijos liudijimas (nuosavybės teise ar kita teise valdomas ir 

naudojamas fizinio asmens, automobilis); 

□ Transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų kortelė (ataskaita);  

□ Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas; 

□  Keleivių (mokinių) nuo nelaimingų atsitikimų draudimo liudijimas. 

 

 

 

--------------------------       --------------------------                                                                                                              

(parašas)                                          (v., pavardė)         

 

SUDERINTA: 
 

 


