
                                                                               

                                                       PATVIRTINTA 
                                                                                 Vilniaus r. Riešės vaikų darželio 

                                                                                       direktoriaus 2022 m. balandžio 1 d. 
                                                           įsakymu Nr. V-46 

 

VILNIAUS R. RIEŠĖS VAIKŲ DARŽELIO 
VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Vilniaus r. Riešės vaikų darželio turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas) nustato vaikų turizmo renginių (žygių, išvykų, ekskursijų, varžybų) (toliau  

tekste– Turizmo renginiai) organizavimo tvarką. 

 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-330 „Dėl vaikų turizmo renginių organizavimo aprašo“ (Žin., 

2005, Nr. 31-1023). 

 3. Aprašo tikslas – reglamentuoti Turizmo renginių organizavimą, vykdymą ir laiduoti 

renginiuose dalyvaujančių vaikų saugumą. 

 4.  Aprašas taikomas visiems darželyje dirbantiems darbuotojams, organizuojantiems 

ir vykdantiems vaikų turizmo renginius Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

 5. Apraše vartojamos sąvokos:  

 ekskursija – trumpiau kaip parą trunkantis turistinių objektų lankymas nustatytu 

maršrutu ugdymo tikslais, kurį vykdo gidas arba mokytojas; 

 gidas – asmuo, kuris suteikia specialią informaciją apie lankomus muziejus, meno 

galerijas, gamtos, kultūros, mokslo, parodų ar kitus objektus arba vietoves;  

 išvyka – organizuotas vaikų grupių edukacinis, pažintinis keliavimas nustatytu 

maršrutu naudojant įvairias priemones (pėsčiomis, traukiniu, autobusu, dviračiais ir kt.);  

 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 – trumpalaikis vaikų poilsio organizavimas;  

 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 SKYRIUS 

 IŠVYKŲ ORGANIZAVIMAS 

 7. Turizmo renginių programos rengiamos vadovaujantis Bendrųjų iš valstybės ar 

savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2022 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-4. 

  8. Žygio, ekskursijos, išvykos programas, varžybų nuostatus rengia turizmo renginio 

vadovas, tvirtina darželio direktorius. 

 

III SKYRIUS 

TURIZMO RENGINIŲ DALYVIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 9. Turizmo renginiuose leidžiama dalyvauti:  

 9.1. ikimokyklinio amžiaus ugdytiniams ne daugiau kaip 4 valandas trunkančiuose 

turizmo renginiuose;    

 10. Visi ugdytiniai gali dalyvauti turizmo renginiuose tik turėdami tėvų ar teisėtų 

vaiko globėjų rašytinį sutikimą (Priedas Nr.1).  

 11. Vaikų grupei, kurioje yra nuo 10 iki 20 vaikų, dalyvaujančiai trumpalaikiuose 

turizmo renginiuose už darželio ribų, skiriamas 1 turizmo renginio vadovas, kuris privalo turėti 

pažymėjimą, liudijantį apie įgytą turizmo renginio vadovo kvalifikaciją ir 2 lydintys asmenys.   

 13. Mokyklos direktorius, užtikrindamas turizmo renginių dalyvių saugumą:  

 14.1. tvirtina turizmo renginių paraišką (Priedas Nr.2) ir dalyvių sąrašą (Priedas Nr.3);  

 14.2. įsakymu skiria turizmo renginio vadovus ir lydinčius asmenis;   

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

 14.4. už programos vykdymo pažeidimus turizmo renginio vadovą gali nubausti 

drausmine tvarka.  

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

 15.1. rengia turizmo renginio programą, numato detalų maršrutą (atsižvelgia į dalyvių 

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

 15.2. apie vykdomą turizmo renginį informuoja vaikų tėvus prieš tris dienas; 

 15.3. supažindina su pirmosios pagalbos teikimu ir naudojimusi pirmosios pagalbos 

vaistinėle, saugaus eismo taisyklėmis; 



 15.4.  vadovaujantis patvirtinta turizmo renginio programa užtikrina vaikų saugą 

renginio metu, moka suteikti pirmąją medicininę pagalbą; 

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

nutraukia turizmo renginio vykdymą. 

 15.6. užtikrina, kad transporto priemonių sustojimas ir vaikų išlipimas ir įlipimas į 

transporto priemonę būtų vykdomas tik patvirtintose transporto priemonės sustojimo vietose. Į 

transporto priemonę įlipama ir iš jos išlipama, tik jai visiškai sustojus. 

 15.7. patikrina, ar vaikai ir keleiviai yra prisisegę saugos diržus, transporto priemonei 

judant, įspėja juos apie būtinybę prisisegti saugos diržus ir draudžia vaikščioti po transporto 

priemonę jos judėjimo metu. 

IV SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 16. Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas gali būti keičiamas ar 

papildomas pasikeitus dokumentams, reglamentuojantiems vaikų turizmo renginių organizavimą. 

 17. Su šiuo Aprašu supažindinami darželio pedagogai ir mokytojų padėjėjai. 

 

PRITARTA 

Vilniaus r. Riešės vaikų darželio 

metodinio susirinkimo 2022 m. gegužės 2 d. posėdžio 

protokoliniu nutarimu Nr. 2 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Vaikų turizmo renginių organizavimo  

                                                 tvarkos aprašo (Priedas Nr.1) 

VILNIAUS R. RIEŠĖS VAIKŲ DARŽELIS 

 

Vilniaus r. Riešės vaikų darželio  
direktorei Kristinai Mikolajūnienei 
 

SUTIKIMAS  

20___ m. ___________ mėn. _____ d. 

(Riešė) 

  Sutinku, kad mano sūnus,/dukra, /globotinis _______________________________, 
                        (Vaiko vardas, pavardė)  
 
gim._______________, lankantis Vilniaus r. Riešės vaikų darželio ________________grupę, vyktų  
 
20_____ m. ___________mėn. _____ d.  į _____________________________________________. 
 
 

Esu informuotas/-a apie išvykos programą, maršrutą, laiką, trukmę, dalyvavimo taisykles, man  

žinomos rizikos išvykos metu. 

Mano sūnus/dukra/globotinis(-ė) yra susipažinęs/-usi su saugaus eismo reikalavimais, privalo dėvėti  

šviesą atspindinčią liemenę. 

Pasirašydamas/-a patvirtinu, kad:  

1. Leidžiu sūnui/dukrai/globotiniui(-ei) dalyvauti išvykoje. 

2. Sutinku, kad sūnui/dukrai/globotiniui(-ei) esant būtinybei būtų suteikta pirmoji pagalba. 

3. Sutinku/nesutinku (pabraukti), kad nuotraukos ir/ar filmuota medžiaga būtų viešinama. 

 

 

 

 

________________________________   ___________________ 

Vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė              Parašas 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vaikų turizmo renginių organizavimo  

    tvarkos aprašo (Priedas Nr.2) 

_________________________________________________________________ 
(pedagogo vardas, pavardė) 

Vilniaus r. Riešės vaikų darželio mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą 
 
 

   
Vilniaus r. Riešės vaikų darželio  
direktorei Kristinai Mikolajūnienei 
 
arba l.e. direktoriaus pavaduotojai ugdymui 
Ligitai Kizinai 
 

PARAIŠKA 
DĖL ______________________________________ 

(Renginio pavadinimas) 
 

__________________________ 
              (data) 

Renginio pavadinimas (tema). _____________________________________________________. 

Dalyviai: _______________________________________________________________________. 

Data ir laikas: ___________________________________________________________________. 

Vieta: __________________________________________________________________________. 

Tikslas - ________________________________________________________________________ 

Uždaviniai:______________________________________________________________________ 

Programa, eiga: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

Renginio vadovas, organizatorius, iniciatorius, atsakingas asmuo:  _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Dalyvaujantys pedagogai ir kiti specialistai: _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Laukiamas rezultatas: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

__________________________ 

       (Pedagogo vardas, pavardė, parašas) 

 



Vaikų turizmo renginių organizavimo  

    tvarkos aprašo (Priedas Nr.3) 

VILNIAUS R. RIEŠĖS VAIKŲ DARŽELIO 

                IŠVYKOS_____________________________________DALYVIŲ SĄRAŠAS 

           (Išvykos pavadinimas) 

20 ___  m. ________ mėn. ___ d. 

Eil. 

Nr.  

Vaiko vardas, pavardė Tėvų (globėjų) vardas, 

pavardė, mob.tel.nr. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

Renginio vadovas 
______________ ___________________  _________________________ 
(pareigos)        (parašas)                                                       (vardas, pavardė ) 
 

Lydintys asmenys 

______________ ___________________  _________________________ 
(pareigos)        (parašas)                                                          (vardas, pavardė ) 

______________ ___________________  _________________________ 
(pareigos)        (parašas)                                                        (vardas, pavardė ) 

 


