
PATVIRTINTA 

Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ 

                                                                                             Direktoriaus 2021 m. spalio 8 d. 

įsakymu Nr. V-65 

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „COLIUKĖ“  

VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ  

ORGANIZAVIMO  

T V A R K O S  A P R A Š A S  
 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ ugdytinių turizmo renginių (ekskursijų, išvykų, 

kelionių, turistinių žygių ir kt.) organizavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) parengtas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu vaikų turizmo 

renginių organizavimo aprašu (2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK -330, suvestinė redakcija 

2017-04-25, ISAK-330). 

2. Aprašo tikslas – reglamentuoti turizmo renginių organizavimą, vykdymą ir laiduoti             

renginiuose dalyvaujančių mokinių saugumą. 

3. Aprašo uždaviniai:  

3.1. Reglamentuoti eksursijų, išvykų, kelionių , turistinių žygių organizavimo tvarką; 

3.2. Nustatyti asmenų, atsakingų už moikinių saugumą, vadovaujantis pareigybės 

aprašymu, funkcijas.  

4. Šiuo aprašu privalo vadovautis Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ pedagogai, kiti 

asmenys, organizuojantys ir įgyvendinantys įvairius renginius (toliau – renginio vadovai).  

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; 

 kelionė – keliavimas kokia nors transporto priemone numatytu maršrutu; 

 turizmo renginio vadovas – asmuo, turintis tinkamą pasirengimą, organizuojantis 

pasiruošimą turizmo renginiui ir jam vadovaujantis;  

 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. 

6. Kitos apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme 

(2011-03-17 d. Nr. XI-1281) vartojamas sąvokas. 

 

II. TURIZMO RENGINIŲ PROGRAMOS 

 

7. Turizmo renginių programos rengiamos vadovaujantis Bendrųjų iš valstybės ir 

savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu 

Nr. ISAK – 991(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. 

įsakymo Nr. V-1214 redakcija) (Žin., 2004, Nr. 98-3663; 2011, Nr. 88-4219). 

8. Turizmo renginio programą sudaro šios dalys: 

8.1. įvadas (programos pavadinimas, programos rengėjai, jų kvalifikacija, programos 

trukmė, apimtis, dalyviai, vaikų amžius). 

8.2. paskirtis (plėsti vaikų pažinimą, tenkinti saviraiškos poreikius, ugdyti specifinius 

gebėjimus ir kompetencijas). 
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8.3. turinys (veiklos aprašas, kuriame nurodoma renginio tematika, ugdytinių 

gebėjimai bei esminės nuostatos) 

8.4. ugdymo priemonės ir įranga 

8.5. Siektini rezultatai (specifiniai gebėjimai ir esminės nuostatos).  

9.  Programą tvirtina įstaigos direktorius. 

10. Turizmo renginio programa rašoma organiuojant renginius už mikrorajono ar 

miesto ribų. 

11. Žygio, eksursijos, išvykos programos, varžybų nuostatus rengia turizmo renginio 

vadovas, tvirtina ikimokyklinio ugdymo įstaigos direktorius.  

 

III. TURIZMO RENGINIŲ DALYVIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

12. Turizmo renginiuose leidžiama dalyvauti: 

12.1. ikimokyklinio amžiaus vaikams ne daugiau kaip 4 valandas trunkančiuose 

renginiuose; 

12.2. vienos dienos trukmės žygiuose pėsčiomis, išvykose ir mokomosiose 

ekskursijose; 

12.3. varžybose – šių renginių nuostatuose numatyta tvarka. 

13. Vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai) mokslo metų pradžioje pasirašo sutikimą 

vieniems mokslo metams dėl vaiko dalyvavimo trumpalaikiuose (iki 1,5 valandos) turizmo 

renginiuose keliaujant pėsčiomis Šiaulių miesto ribose (trumpuose pasivaikščiojimuose šalia 

darželio esančiose vietovėse, Šiaulių Centriniame parke, miesto centre, muziejuose ir pan.) 

(1 priedas).  

14. Vaikai, nepriskirti pagrindinei medicininei fizinio pajėgumo grupei arba turintys 

specialiųjų ugdymosi poreikių, dviejų dienų ir ilgiau trunkančiuose turizmo renginiuose gali 

dalyvauti tik su gydytojo ar/ir tėvų leidimu. 

15. Vaikų grupei, dalyvaujančiai turizmo renginiuose, lopšelio-darželiodirektorius 

skiria turizmo renginio vadovą. Didesnėms nei 15 vaikų grupėms skiriami 2 turizmo renginio 

vadovai.  

16. Saugos instruktažus su vaikais pedagogas (arba renginio vadovas) įrašo 

ugdomosios veiklos planuose elektroniniame dienyne ( 4 priedas). 

17. Lopšelio-darželio direktorius: 

17.1. tvirtina įsakymą, kuriame nurodoma turizmo renginio programa, dalyviai, 

turizmo renginio vadovas(-ai);  

 17.2. saugos ir sveikatos klausimais moko ir atestuoja turizmo renginių vadovą(-us) 

vadovaudamasis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų 

nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos  ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-223/V-792 

(Žin., 2004, Nr.13-395; 2011, Nr. 76-3683), nustatyta tvarka. Mokytojui turizmo renginyje 

gali talkinti ir mokinių tėvai atestuoti aukščiau nurodyta tvarka; 

 17.3. Už gerą programos vykdymą gali paskatinti turizmo renginio vadovą ir vaikus; 

 17.4. Už programos vykdymo pažeidimus turizmo renginio vadovą gali nubausti 

drausmine tvarka. 

 18. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

 18.1. padeda pasirengti turizmo renginiui; 

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

18.3. kontroliuoja ugdytinių ekskursijų, išvykų, kelionių, turistinių žygių 

organizavimo aprašo laikymąsi.  

19. Turizmo renginio vadovas: 

19.1. rengdamas žygio, eksursijos, išvykos programą (2 priedas) numato detalų 

maršrutą (atsižvelgia į dalyvių amžių, jų pasirengimo lygį ir fizinę būklę) nustato išvykimo, 

atvykimo vietą ir laiką, sudaro dalyvių sąrašą.  

19.2. Teikia direktoriui tvirtinti vyksiančių į ilgalaikį turizmo renginį už miesto ribų 

ugdytinių sąrašą pagal parengtą tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimo formą (3 priedas).  
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19.3. Turizmo renginio vadovas apie vykdomą trumpalaikį arba ilgalaikį turizmo 

renginį informuoja vaikų tėvus žodžiu, telefonu, SMS žinute ar el. paštu: supažindina tėvus su 

vaikų turizmo renginių organizavimo aprašu, programa. Tėvai apie apsiprendimą dėl vaiko 

dalyvavimo/nedalyvavimo ilgalaikiame turizmo renginyje patvirtina Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

sutikimo formoje (3 priedas) kaskart vykstant renginiui.  

 19.4. Vadovaudamasis patvirtinta turizmo renginio programa užtikrina vaikų saugą 

renginio metu, moka suteikti pirmąją medicininę pagalbą; 

 19.5. Susidarius situacijai, gresiančiai vaikų saugai, pakeičia maršrutą, sustabdo arba 

nutraukia turizmo renginio vykdymą. 

 19.6. Turizmo renginiuose dalyvaujantys tėvai yra atsakingi už savo vaiko saugumą.  

 20. Turizmo renginio vadovas apie įvykusį renginį pateikia rašytinę naujieną įstaigos 

internetinei svetainei, spaudai ar pan.  

 21. Turizmo renginio vadovas visą medžiagą, susijusią su turizmo renginiais, kaupia 

savo kompetencijos aplankale.  

 

 

IV. RENGINIŲ PROGRAMŲ FINANSAVIMAS 

 

 

22. Renginiai finansuojami teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Šią tvarką, suderinęs su Darželio taryba, įsakymu tvirtina įstaigos direktorius.  

24. Su šiuo Aprašu pasirašytinai supažindinami darželio pedagogai, auklėtojų 

padėjėjai, pagalbos vaikui specialistai. 

25. Aprašas skelbiamas darželio interneto svetainėje www.coliuke.tavodarzelis.lt 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA  

Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ 

Darželio tarybos 2021-08-  posėdyje Nr. DT-  
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1 priedas 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

(Tėvo, mamos, globėjo (rūpintojo) vardas, pavardė) 

 

 

SUTIKIMAS DĖL VAIKO DALYVAVIMO TRUMPALAIKIUOSE  

TURIZMO RENGINIUOSE 

 

________________ 

(data) 

 

 Sutinku ir leidžiu,  kad mano sūnus/dukra (globotinis/ė) 

_______________________________, lankantis _______________________  grupę  

2021-2022 m.m. dalyvautų trumpalaikiuose (iki 1,5 valandos) turizmo renginiuose keliaujant 

pėsčiomis Šiaulių miesto ribose (pasivaikščiojimuose šalia darželio esančiose vietovėse, 

Šiaulių Centriniame parke, miesto centre, muziejuose ir pan.). 

  Esu susipažinęs (usi) su  turizmo vadovų siūlomomis programomis bei 

maršrutais, dalyvavimo taisyklėmis ir galimais pavojais turizmo renginio metu.  

   

 

 

______________________________________                                                                                                                                                                                

( tėvo, mamos, globėjo parašas)  

 

....................................................................................................................................................... 
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2 priedas 

 

 

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,COLIUKĖ“ 

TURIZMO RENGINIO PROGRAMA 

 

20___m. _________________ d.  

Šiauliai 

 

Turizmo renginio tipas________________________________________________________ 

Renginio trukmė_____________________________________________________________ 

Grupė _____________________________________________________________________ 

Vaikų amžius_________________________  Vaikų skaičius_________________________ 

Renginio tikslas ir uždaviniai__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Renginio turinys____________________________________________________________ 

(veiklos aprašymas, kuriame nurodoma: kokius esminius gebėjimus bei vertybines nuostatas siekiama ugdyti) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ugdymo priemonės ir įranga__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Laukiamas rezultatas__________________________________________________________ 

(ko vaikai išmoks? Ką suvoks/sužinos renginio metu(supratimas, gebėjimas, nuostata įgyvendinus tikslus bei uždavinius) 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Turizmo renginio vadovai(as): 

__________________   ________________ ______________________ 
                    (pareigos)                                  (parašas)                                                       (vardas, pavardė)  

 Lydintis asmuo (-enys):______________________________________________________ 
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3 priedas 

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,COLIUKĖ“ 

ILGALAIKIO TURIZMO RENGINIO DALYVIŲ SĄRAŠAS 

 

20___m. _________________ d. 

Šiauliai 

 

Renginio data_______________  

Vieta____________________________________________________________________  

Išvykimo laikas_____________________  Parvykimo laikas________________________ 

Grupė ___________________________________________________________________ 

Turizmo renginio dalyviai supažindinti su saugos ir sveikatos instrukcija Nr. __________________ 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl vaiko dalyvavimo turizmo renginyje: 

Eil. 

Nr. 

Vaiko vardas, pavardė Vieno iš tėvų(globėjų, rūpintojų) 

vardas, pavardė 

Kontaktai Parašas  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 

Turizmo renginio vadovai(as) ir kontaktai: 

____________________ ____________ ______________________ 
                    (pareigos                                     (parašas)                                                       (vardas, pavardė)  

 

____________________ ____________ ______________________ 
                    (pareigos                                     (parašas)                                                       (vardas, pavardė)  

 

 

 

Lydintis asmuo (-enys):_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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4 priedas 

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “COLIUKĖ” 

EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, KELIONIŲ, TURISTINIŲ ŽYGIŲ  

SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA 

 

 

 

Nr. 1 SAUGAUS ELGESIO REIKALAVIMAI EINANT PĖSČIOMIS 

 

1. Organizuotasi pėsčiųjų grupei mieste draudžiama eiti važiuojamąja dalimi, galima eiti 

tik šaligatviais. 

1. Organizuota pėsčiųjų grupė už miesto ribų ar vietovėse, kuriuose nėra šaligatvių, 

važiuojamąja dalimi privalo: 

1.1. eiti kolona ne daugiau kaip 2 eilėmis kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies 

krašto ir tik transporto judėjimo kryptimi. 

1.2. Kolonos priekyje ir gale iš kairės pusės turi eiti lydintys asmenys su vilkintys 

ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais. 

2. Tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui organizuotai pėsčiųjų grupei eiti 

važiuojamąja dalimi draudžiama. 

3. Norint pereikti perėją pėstysis privalo: 

3.1. eiti šaligatviu dešine puse iki pėsčiųjų perėjos; 

3.2. sustoti dešinėje pėsčiųjų perėjos pusėje; 

3.3. sustoti toliau nuo važiuojamosios dalies; 

3.4. pažiūrėti į kairę; 

3.5. pažiūrėti į dešinę ir įsiklausyti; 

3.6. jei transporto priemonių arti nėra arba jos sustojo praleisti, dar kartą reikia 

pažiūrėti į kairę. 

3.7. eiti tiesiai, ne įstrižai per pėsčiųjų perėją, neperžengti jos ribų, be reikalo 

nedelsti ir nestoviniuoti. 

3.8. visą laiką stebėti gatvę, pažiūrint į abi puses. 

3.9. jei transporto priemonė atvvažiuoja iš dešinės pusės, reikia nesiblaškyti, bet 

ramiai sustoti gatvės viduryje ir palaukti kol kol transporto priemonė sustos arba kol 

pravažiuos. 

3.10. Eiti per gatvę galima tik įsitikinus jog saugu. 

4. Norint pereiti nereguliuojamą šviesoforo ankryžą pėstysis privalo: 

4.1. eiti šaligatviu dešine puse iki sankryžos; 

4.2. sustoti dešinėje pėsčiųjų perėjos pusėje; 

4.3. sustoti toliau nuo važiuojamosios dalies; 

4.4. pažiūrėti į kairę; 

4.5. pažiūrėti į dešinę ir įsiklausyti; 

4.6. jei transporto priemonių arti nėra arba jos sustojo praleisti, dar kartą reikia 

pažiūrėti į kairę. Įžengti į važiuojamąją dalį pėsčiųjų perėjose pėstiesiems leidžiamma eiti tik 

po to, kai įvertina atsrtumą iki artėjančių transporto priemonių ir jų greitį. 

5. Leidžiama eiti kai dega žalia šviesa. 

6. Eiti tiesiai, ne įstrižai per pėsčiųjų perėją, neperžengti jos ribų, be reikalo nedelsti ir 

nestoviniuoti. 

7. Pėstiesiems draudžiama eiti dviračių taku. 
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8. Einant kolonimis draudžiama stumdytis, neatsargiai elgtis, praleinkti priekyje einantį ir 

kt. 

 

Nr. 2 SAUGAUS ELGESIO REIKALAVIMAI VYKSTANT TRANSPORTU 

 

1. Tvarkingai įlipti ir išlipti iš transporto priemonės tik transporto priemonei visiškai 

sustojus. 

2. Pirmenybę sėsti į viešąjį transportą turi neįgalūs asmenys, maži vaikai, pagyvenę 

žmonės. 

3. Tvarkingai susėsti ir sėdėti arba stovėti transporto priemonėje. 

4. Laikytis transporto priemonių taisyklių: draudžiama iškišti rankas, persisverti pro 

važiuojančios transporto priemonės langą, važiuojant atidarinėti duris, išlipus iš transporto 

priemonės, iškart bėgti per gatvę ir kt. 

5. Nešiukšlinti transporto priemonėje.  Maisto likučiai ir šiukšlės metami į šiukšlių 

dėžę.  

6. Klausyti lydinčių asmenų  nurodymų. 

7. Atsargiai pereiti gatvę išlipus. 

8. Keleiviams draudžiama blaškyti vsiruotojo dėmesį ir trukdyti jam vairuoti transporto 

priemonę. 

9. Važiuojant ne miesto transportu kelivis privalo sėdėti, nevaikščioti po transporto 

priemonės saloną. 

10. Jeigu autobuse matomoje vietoje įrengti saugos diržai, privaloma juos užsisegti. 

 

 

 

 

NR. 3 SAUGAUS ELGESIO REIKALAVIMAI MUZIEJUOSE IR PARODOSE 

 

1. Muziejuose ir parodose kiekvienas dalyvis privalo saugoti eksponatus, neliesti jų 

rankomis, vaikščioti atsargiai, nekliudyti eksponatų, klausytis ekskursijos vadovo 

nurodymų ir jų pasakojimo apie vieną ar kitą eksponatą. 

2. Negražu ir neetiška garsiai kalbėtis ir juoktis parodų salėse. 

3. Vadovo pasakojimo reikia klausytis visos ekskursijos metu. 

4. Savo jausmus, žavėjimąsi reikia demonstruoti subtiliai, kad netrukdytume kitiems 

lankytojams.  

5. Garsiomis kalbomis ir pastabomis negalima blaškyti kitų dėmesio ir trukdyti 

gidui - ekskursijos vadovui. 

 

 

   

Nr. 4 SAUGAUS ELGESIO REIKALAVIMAI MIŠKE IR PARKE 

 

1. Kurti laužus tik tam skirtose vietose. 

2. Nelaužyti medžių, neskinti globojamų augalų, nepažeisti gamtosaugos įstatymų. 

3. Laipiojant ir bėgiojant stengtis nesusižeisti. 

4. Atidžiai klausytis vadovo instrukcijų ir pasakojimo; 

5. Saugotis erkių: naudoti priemones, skirtas erkėms atbaidyti, apsirengti  šviesiais 

drabužiais. Jei įgėlė bitė, uodas ar kitas vabzdys ant skaudamos vietos uždėti šaldomąjį 

kompresą ir kreiptis į gydytoją. 

6. Nesiartinti prie miško gyvūnų, neerzinti jų.  
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Nr. 5 SAUGAUS ELGESIO REIKALAVIMAI PRAKTINIUOSE 

(EDUKACINIUOSE)UŽSIĖMIMUOSE 

 

            1. Atidžiai klausyti vadovo instrukcijų. 

            2. Saugiai dirbti su įrankiais, naudoti juos pagal paskirtį. 

            3. Darbą užbaigus, įrankius sutvarkyti. 

         

 

NR. 6 SAUGAUS ELGESIO REIKALAVIMAI SPORTINIŲ RENGINIŲ METU: 

 

        1. Sportinių renginių metu visi dalyviai turi būti pratybų vietoje. 

        2. Besąlygiškai klausyti visus renginį  organizuojančio vadovo nurodymus. 

        3. Renginio vietoje  laikytis  saugaus elgesio taisyklių: nelaipioti stadione esančiais 

įrengimais, naudoti sportinį inventorių tik pagal paskirtį, dėvėti sportinę aprangą. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
10 

 

Trumpalaikis renginys Ilgalaikis renginys 

Trukmė iki 1,5-2 val. Trukmė ilgiau nei 2 val. 

Pėsčiomis Važiuojant autobusu, mašina 

Miesto ribose Miesto ribose, už miesto ribų 

Pildoma 1 forma (tik 1 kartą metuose), 

2 forma kaskart 

Pildoma 2 forma kaskart, 3 forma 

kaskart 
 


