
PATVIRTINTA 

Mažeikių r. Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“ 

direktoriaus 2023 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V1-29 

 

PRITARTA 

Mažeikių r. Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“ 

tarybos 2023 m. vasario 15 d. posėdžio protokolo Nr. B-16 nutarimu 

 

VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO MAŽEIKIŲ R. VIEKŠNIŲ 

LOPŠELYJE-DARŽELYJE „LIEPAITĖ“ TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vaikų turizmo renginių organizavimo Mažeikių r. Viekšnių lopšelyje-darželyje 

„Liepaitė“ tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato vaikų turizmo renginių (žygių, išvykų, 

pasivaikščiojimų, ekskursijų, sąskrydžių, varžybų) (toliau – turizmo renginiai) organizavimo tvarką 

Mažeikių r. Viekšnių lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ (toliau – lopšelis-darželis). 

2. Aprašo tikslas – reglamentuoti turizmo renginių organizavimą Mažeikių r. Viekšnių 

lopšelyje-darželyje „Liepaitė“, jų vykdymą ir laiduoti renginiuose dalyvaujančių vaikų saugumą. 

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Vaikų turizmo organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 

ISAK-330 „Dėl mokinių turizmo renginių organizavimo aprašo“. 

4. Aprašas taikomas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, 

organizuojantiems ir vykdantiems vaikų turizmo renginius (toliau – mokytojai). 

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

kitomis riboto lankomumo teritorijomis, privalo vadovautis saugaus eismo taisyklėmis, 

nustatytomis šiems keliams ir teritorijoms. 

6. 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; 

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. 

7. Kitos apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme 

vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

TURIZMO RENGINIŲ DALYVIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

8. Turizmo renginiuose leidžiama dalyvauti: 
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8.1. ikimokyklinio amžiaus vaikams ne daugiau kaip 4 valandas trunkančiuose turizmo 

renginiuose; 

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

6 metų; 

8.3. dviejų dienų žygiuose pėsčiomis nuo 9 metų; 

8.4. žygiuose slidėmis, vandens turizmo priemonėmis nuo 12 metų; 

8.5. jaunesni negu aprašo 8.1–8.4 punktuose nurodyti vaikai gali dalyvauti turizmo 

renginiuose tik turėdami tėvų arba teisėtų vaiko globėjų rašytinį sutikimą. 

9. Vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, dviejų dienų trunkančiuose turizmo 

renginiuose gali dalyvauti tik su gydytojo leidimu. 

10. Lopšelio-darželio direktorius, užtikrindamas turizmo renginių dalyvių saugumą: 

10.1. įsakymu leidžia organizuoti vaikų turizmo renginį, tvirtina turizmo renginio 

programą ir vaikų sąrašą, skiria turizmo renginio vadovą(-us); 

10.2. atsako už turizmo renginių vadovų mokymą saugos ir sveikatos klausimais; 

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

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

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

tvarka. 

11. Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui, užtikrindamas turizmo renginių 

dalyvių saugumą: 

11.1. organizuoja turizmo renginių vadovų mokymus saugos ir sveikatos klausimais; 

11.2. padeda pasirengti turizmo renginiui; 

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

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

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

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

12.2. užtikrina ir atsako už vaikų saugumą renginio metu, moka suteikti pirmąją 

medicininę pagalbą; 

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

nutraukia turizmo renginio vykdymą; 

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

13. Vaikų grupei, dalyvaujančiai turizmo renginiuose, skiriamas turizmo renginio vadovas(-

ai) ir lydintieji asmenys: 

13.1. iki 15-os vaikų grupei skiriamas 1 turizmo renginio vadovas ir 1 lydinti asmuo; 

13.2. nuo 15-os iki 20-ties vaikų grupei skiriamas 1 turizmo renginio vadovas ir 1–2 

lydintieji asmenys; 

13.3. didesnei nei 20-ties vaikų grupei skiriamas papildomai vienas lydinti asmuo 10-čiai 

vaikų; 

13.4. konkretų turizmo renginio vadovų skaičių, atsižvelgiant į renginio specifiką, vaikų 

amžių ir jų specialiuosius poreikius, gali nustatyti lopšelio-darželio direktorius. 

14. Vaikų turizmo renginių metu vaikai privalo vilkėti ryškiaspalves liemenes su šviesą 

atspindinčiais elementais. 

 

III SKYRIUS 

TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS 

 

15. Vaikų turizmo renginį gali organizuoti ir būti skiriami turizmo renginio vadovu tik 

mokytojai, išklausę turizmo renginių vadovų saugos ir sveikatos klausimais mokymo programą bei 

turintys galiojantį turizmo renginių vadovo pažymėjimą. 

16. Apie vykdomą vaikų turizmo renginį mokytojai iš anksto informuoja vaikų tėvus vienu 

iš pasirinktų būdų: 

16.1. žodžiu; 
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16.2. grupės elektroniniu dienynu; 

16.3. uždara grupės Facebook paskyra. 

17. Kai vaikų turizmo renginys, trunkantis ne daugiau kaip 4 valandas, organizuojamas 

Mažeikių rajone panaudojant transporto priemones ir (ar) Viekšnių mieste keliaujant pėsčiomis: 
17.1. Mokytojai lopšelio-darželio direktoriui pateikia prašymą su vaikų sąrašu. Prašyme 

nurodo turizmo renginio tikslus ir keliavimo būdą, išvykimo, grįžimo laiką. 

17.2. Sudarant vaikų, vykstančių į turizmo renginį, sąrašą įtraukiami tik tie vaikai, kurie 

turi tėvų sutikimus. Tėvų sutikimai pateikiami lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

17.3. Lopšelio-darželio direktorius įsakymu leidžia organizuoti vaikų turizmo renginį, 

skiria turizmo renginio vadovą bei lydinčiuosius asmenis. 

17.4. Organizuojant turizmo renginį Mažeikių rajone panaudojant transporto priemonę, 

mokytojai privalo su savimi turėti lopšelio-darželio direktoriaus įsakymo su vaikų sąrašu 

elektroninio dokumento nuorašą. 

17.5. Turizmo renginio vadovas registruoja savo organizuojamą turizmo renginį Vaikų 

turizmo renginių registravimo žurnale (2 priedas). 

17.6. Turizmo renginio vadovas vaikus supažindina su saugaus elgesio, aplinkosaugos, 

priešgaisrinės saugos reikalavimais iki renginio pradžios. 

18. Kai vaikų turizmo renginys, trunkantis ne daugiau kaip 4 valandas, organizuojamas 

keliaujant pėsčiomis į Mažeikių rajono Viekšnių gimnaziją ir (ar) Viekšnių lauko estradą 

sportavimo, pažinimo, tyrinėjimo ir kitais ugdymo tikslais: 

18.1. Turizmo renginio vadovas registruoja savo organizuojamą turizmo renginį Vaikų 

turizmo renginių registravimo žurnale (2 priedas). 

18.2. Turizmo renginio vadovas vaikus supažindina su saugaus elgesio, aplinkosaugos, 

priešgaisrinės saugos reikalavimais iki renginio pradžios. 

19. Kai organizuojama turistinė stovykla ir (ar) vaikų turizmo renginys, trunkantis 

daugiau kaip 4 valandas, ir (ar) vaikų turizmo renginys organizuojamas kituose rajonuose 

panaudojant transporto priemones: 
19.1. Mokytojai parengia ir pateikia lopšelio-darželio direktoriui Vaikų turizmo renginio 

(išvykos, žygio, ekskursijos ir kt.) programą (1 priedas) su vaikų sąrašu. 

19.2. Sudarant vaikų, dalyvaujančių turizmo renginyje, sąrašą įtraukiami tik tie vaikai, 

kurie turi tėvų sutikimus. Tėvų sutikimai pateikiami lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui. 

19.3. Lopšelio-darželio direktorius įsakymu tvirtina Vaikų turizmo renginio (išvykos, 

žygio, ekskursijos ir kt.) programą ir joje dalyvaujančių vaikų sąrašą, skiria turizmo renginio 

vadovą bei lydinčiuosius asmenis. 

19.4. Organizuojant turizmo renginį kituose rajonuose panaudojant transporto priemonę, 

mokytojai privalo su savimi turėti lopšelio-darželio direktoriaus įsakymo su vaikų sąrašu 

elektroninio dokumento nuorašą. 

19.5. Turizmo renginio vadovas registruoja savo organizuojamą turizmo renginį Vaikų 

turizmo renginių registravimo žurnale (2 priedas). 

19.6. Turizmo renginio vadovas vaikus supažindina su saugaus elgesio, aplinkosaugos, 

priešgaisrinės saugos reikalavimais iki renginio pradžios. 

 

IV SKYRIUS 

MAUDYMOSI REIKALAVIMAI 

 

20. Turizmo renginiuose maudytis galima tik sveikatingumo, higienos, o ne sporto tikslais. 

21. Vykdant turizmo renginius maudymosi vieta parenkama iš anksto. Maudytis leidžiama 

tik paplūdimiuose ir kitose nustatyta tvarka įrengtose maudymosi vietose. 

22. Jeigu stovykloje organizuojamas vaikų maudymasis maudymosi vietose, kurios nėra 

teisės aktų nustatyta tvarka įteisinti paplūdimiai, jos turi atitikti šiuos reikalavimus: 
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22.1. maudymosi vietų vaikams ribos turi būti pažymėtos; gylis maudymosi vietose turi 

būti ne didesnis kaip 0,7 metro ikimokyklinio amžiaus vaikams ir vaikams, nemokantiems plaukti, 

bei ne didesnis kaip 1,3 metro mokyklinio amžiaus mokantiems plaukti vaikams; 

22.2. maudymosi vietose priėjimas prie vandens turi būti neslidus, neklampus; 

22.3. maudymosi vietose neturi būti šalto gruntinio vandens versmių, verpetų, didelių 

bangų; vandens telkinio dugnas neturi būti akmenuotas, klampus, duobėtas, užterštas; vandens 

paviršius neturi būti apaugęs dumbliais; 

22.4. prieš stovyklos atidarymą turi būti atliekami maudymosi vietos vandens 

mikrobiologiniai tyrimai; vandenyje turi būti ne daugiau kaip 100 žarninių enterokokų (Intestinal 

Enterococci) kolonijas sudarančių vienetų 100 ml ir ne daugiau kaip 1 000 žarninių 

lazdelių (Escherichia coli) kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens; tyrimai turi būti atliekami 

akredituotose (atestuotose) laboratorijose, tyrimų protokolai saugomi stovykloje, vadovo nustatytoje 

vietoje. 

23. Maudymosi plotą privalo žinoti visi besimaudantieji. 

24. Maudomasi tik turizmo renginio vadovui leidus ir jam stebint. 

25. Vienu metu gali maudytis ne daugiau kaip 8 vaikai. Maudymosi metu turizmo renginio 

vadovui reikia būti labai atidžiam. 

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

signalas. 

 

V SKYRIUS 

RENGINIŲ PROGRAMŲ FINANSAVIMAS 

 

27. Renginiai finansuojami teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

28. Su šiuo aprašu supažindinami visi lopšelio-darželio pedagogai ir mokytojų padėjėjai 

pasirašytinai. 

29. Už aprašo įgyvendinimą atsakingas lopšelio-darelio direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

30. Už aprašo vykdymo kontrolę atsakingas lopšelio-darželio direktorius. 
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        Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašo 

        1 priedas 
 

MAŽEIKIŲ R. VIEKŠNIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 
 

                                               GRUPĖS 

VAIKŲ TURIZMO RENGINIO (IŠVYKOS, ŽYGIO, 

EKSKURSIJOS IR KT.) PROGRAMA 
 

20           m.                                       d. 

Viešniai 

 

Išvykos data ____________________ 

Išvykos vietovė _______________________ 

Planuojamas išvykimo laikas ______________ 

Planuojamas parvykimo laikas _____________ 

Vaikų skaičius ________________ 

Išvykos vadovas 

_________________________________________________ 

 

Lydintys asmenys: 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

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 R. VIEKŠNIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „LIEPAITĖ“ 

 

VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 

 

Eil. 

Nr. 
Data 

Įsakymo 

Nr. 

Turizmo renginio vadovo 

vardas, pavardė 

Grupės 

pavadinimas 

Vaikų 

skaičius 

Turizmo renginio 

pavadinimas 

Keliavimo 

būdas 

Lydinčiųjų asmenų 

v. pavardė 

Turizmo 

renginio 

vadovo 

parašas 
          

          

          

          

          

          


