
PATVIRTINTA 

Kauno lopšelio-darželio ,,Rasytė“ 

direktoriaus 2023 m. sausio 27 d. 

įsakymu Nr. V-20 

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,RASYTĖ“ 

VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ (toliau – Lopšelis-darželis) vaikų turizmo renginių 

organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vaikų turizmo renginių (žygių, išvykų, 

ekskursijų, varžybų) (toliau – 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);  2017 m. balandžio 24 d.  įsakymo Nr. V-267  redakcija.  

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

renginiuose dalyvaujančių vaikų saugumą. 

4.Aprašas taikomas visiems Lopšelyje-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; 

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;  

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 



TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS 

 

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

vadovas, tvirtina Lopšelio-darželio direktorius. (1 priedas). 

 

III SKYRIUS 

TURIZMO RENGINIŲ DALYVIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

8. Turizmo renginiuose leidžiama dalyvauti:  

8.1. ikimokyklinio amžiaus ugdytiniams ne daugiau kaip 4 valandas trunkančiuose 

turizmo renginiuose;  

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

nuo 6 metų;  

9. 15 vaikų grupei, dalyvaujančiai trumpalaikiuose turizmo renginiuose Kauno miesto 

teritorijoje, skiriamas 1 turizmo renginio vadovas, ne jaunesnis kaip 18m., turintis pažymėjimą, 

liudijantį apie įgytą turizmo renginio vadovo kvalifikaciją ir 1 lydintis asmuo.   

10. Vaikų grupei, kurioje yra nuo 15 iki 25 vaikų, dalyvaujančiai trumpalaikiuose 

turizmo renginiuose Kauno miesto teritorijoje ir už miesto ribų, skiriami 1 turizmo renginio 

vadovas, ne jaunesnis kaip 18m turintis pažymėjimą, liudijantį apie įgytą turizmo renginio vadovo 

kvalifikaciją ir 2 lydintys asmenys.   

11. Visi  Lopšelio-darželio ugdytiniai  gali dalyvauti turizmo renginiuose tik turėdami 

tėvų ar teisėtų vaiko globėjų rašytinį sutikimą (3 priedas). 

12. Mokyklos direktorius užtikrindamas turizmo renginių dalyvių saugumą:  

12.1. tvirtina turizmo renginių programą (1 priedas) ir dalyvių sąrašą (2 priedas);  

12.2. įsakymu skiria turizmo renginio vadovus ir lydinčius asmenis;  

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

13. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:  

13.1. padeda pasiruošti turizmo renginiui;  

13.2. kontroliuoja vaikų Turizmo renginių organizavimo tvarkos Aprašo reikalavimų 

laikymąsi. 

13.3. užtikrina, kad turizmo renginių vadovai būtų atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka;  

14. Turizmo renginio vadovas:  

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

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

14.2. aptaria su vaikais saugaus eismo, elgesio viešoje vietoje taisykles; 

14.3. apie vykdomą turizmo renginį nustatyta tvarka informuoja vaikų tėvus ir gauna 

raštišką jų sutikimą (3 priedas); 



14.4. teikia prašymą lopšelio-darželio direktoriui dėl išvykos (4 priedas); 

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

14.6.privalo žinoti ir supažindinti renginio narius su eismo taisyklių ypatumais, 

aplinkosaugos, priešgaisrinės reikalavimais, mokėti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiam ir 

naudotis pirmosios pagalbos vaistinėle; 

14.7. vadovaujantis patvirtinta turizmo renginio programa užtikrina vaikų saugą renginio 

metu;  

14.8.privalo su savimi turėti renginio dalyvių sąrašą su jų tėvų (globėjų/rūpintojų) 

mobilių telefonų numeriais, pirmos pagalbos rinkinį, būtiną inventorių; 

14.9. priklausomai nuo išvykos tikslo bei renginio metu ugdomų kompetencijų 

paskirstyti vaikams užduotis. 

15. Lydintys asmenys: 

15.1. prieš turizmo renginį pasiskirsto pareigomis, užduotimis ir kt.; 

15.2. privalo laikytis elgesio normų, būti drausmingi ir mandagūs, vykdyti turizmo 

renginio vadovo(-ų) nurodymus. 

16. Išvykus iš darželio teritorijos, vaikai turi vilkėti šviesą atspindinčiomis liemenėmis, 

ar segėti atšvaistą. 

17.Turizmo renginio vadovas ir lydintys asmenys privalo nuolat skaičiuoti vaikus, 

stebėti, kad vaikai neatsiskirtų nuo grupės, o jei taip atsitiko, skubiai pranešti administracijai, 

tėvams, policijai, skubiai vykdyti paiešką. 

18. Pasivaikščiojimo metu stebėti, kad neprivalgytų uogų, grybų, žolių. 

19.Draudžiama savarankiška jungti kelias grupes pasivaikščiojimo metu, kalbėtis su 

kolegomis, palikus vaikus. 

20.Vadovautis kelių eismo, gamtosaugos, priešgaisrinės saugos, sanitarinėmis-

epideminėmis taisyklėmis. 

21.Neleisti važiuoti daugiau žmonių negu yra vietų transporto priemonėje. 

22.Įlaipinti ir išlaipinti vaikus tik automobiliui visiškai sustojus ir tik iš šaligatvio, 

pakelės pusės; 

23. Įvykus nelaimingam atsitikimui turizmo renginių vadovai privalo:  

23.1. nedelsdami suteikti pirmą pagalbą,  

23.2. esant reikalui, kviesti greitąją pagalbą, pranešti apie įvykį vietos gelbėjimo 

tarnyboms, skambinant tel. 112;  

23.3. pranešti Lopšelio-darželio direktoriui apie įvykį;  

23.4. informuoti nukentėjusių ugdytinių tėvus (globėjus/rūpintojus). 

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

nutraukia turizmo renginio vykdymą. 



25.Turizmo renginio vadovui, nesilaikančiam šio aprašo reikalavimų, taikoma LR 

įstatymų numatyta drausminė, materialinė, administracinė ar baudžiamoji atsakomybė priklausomai 

nuo pažeidimo pobūdžio ir pasekmių. 

  

IV SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

26. Renginiai finansuojami teisės aktų numatyta tvarka. 

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

papildomas pasikeitus dokumentams, reglamentuojantiems vaikų turizmo renginių organizavimą. 

28. Su šiuo Aprašu supažindinami pasirašytinai Lopšelio-darželio mokytojai, švietimo 

pagalbos vaikui specialistai, ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjai  ir mokytojų padėjėjai. 

29. Aprašas skelbiamas lopšelio-darželio interneto svetainėje www.kaunorasyte.lt  

____________________ 

 

 

  

http://www.kaunorasyte.lt/


 

 

   Kauno lopšelio-darželio ,,Rasytė“ 

                       Vaikų turizmo renginių organizavimo  

   tvarkos aprašo 1 priedas   

    

 

TURIZMO RENGINIO PROGRAMA 

 

20 ___  m. ________ mėn. ___ d. 

 

I. PROGRAMOS PAVADINIMAS: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI : 

 _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

III.  DALYVIAI (Grupės pavadinimas, vaikų amžius, pedagogų organizuojančių renginį vardai, 

pavardės) : 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

    

IV. IŠVYKIMO IR PARVYKIMO LAIKAS, RENGINIO VIETA: 

________________________________________________________________________________ 

                  _______________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 

V. RENGINIO PROGRAMA (Programos turinys, veiklos aprašymas, ugdytinių gebėjimai ir 

nuostatos):   

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

VI. LAUKIAMI REZULTATAI: 

 _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

VII. LYDINTYS ASMENYS ( MOKYTOJŲ PADĖJĖJAI, TĖVAI  IR KT.)( vardas, pavardė): 

 _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  

Renginio vadovas 

 

______________ ___________________  _________________________ 

(pareigos)        (parašas)                                                (vardas, pavardė) 

 

                        

 

Suderinta: 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  



 

Kauno lopšelio-darželio ,,Rasytė“

 Vaikų turizmo renginių organizavimo  

   tvarkos aprašo 2 priedas   

    

KAUNO  LOPŠELIO-DARŽELIO „RASYTĖ“ 

VAIKŲ, ________________ VYKSTANČIŲ Į 

(data) 

 

_______________________________________________________________________________ 

(forma, pavadinimas) 

 

SĄRAŠAS 

Grupė............................................................ 

Eil. 

Nr.  

Vaiko vardas, pavardė  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

 

Renginio vadovai: 

______________ ___________________  _________________________ 

(pareigos)        (parašas)                                              (vardas, pavardė) 

______________ ___________________  _________________________ 

(pareigos)        (parašas)                                               (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 



 

 Kauno lopšelio-darželio  ,,Rasytė“ 

        Vaikų turizmo renginių organizavimo  

            tvarkos aprašo 3 priedas 

     

KAUNO  LOPŠELIS-DARŽELIS „RASYTĖ“  

 

Kauno lopšelio-darželio ,,Rasytė“ direktoriui 

 

SUTIKIMAS  

20___ m. ___________ mėn. _____ d. 

Kaunas 

  Sutinku, kad mano sūnus (dukra, globotinis), lankantis Kauno lopšelio-darželio 

,,Rasytė“  ........................... grupę, vyktų 20 ..... m. .................. mėn. ............. d.  į 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Išvykimo laikas _______________val.                   Numatomas grįžimo laikas _____________val.  

Turizmo renginio vadovai ir lydintys asmenys___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Transportas______________________________________________________________________    

(transporto paslaugos teikėjo pavadinimas, telefonas) 

________________________________________________________________________________ 

Sutinku, kad esant būtinybei, mano vaikui būtų suteikta medicinos pagalba 

Eil. Nr.  Vieno iš tėvų (globėjų) 

vardas, pavardė 

Parašas Vaiko vardas, 

pavardė 

Kontaktai 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16     

17     

18     

19     

20     

 

Renginio vadovai: 

______________ ___________________  _________________________ 

(pareigos)        (parašas)                                                (vardas, pavardė) 

______________ ___________________  _________________________ 



(pareigos)                              (parašas)                                        (vardas, pavardė) 

   

 Kauno lopšelio-darželio ,,Rasytė“

 Vaikų turizmo renginių organizavimo  

                       tvarkos aprašo 4 priedas 

  

________________________________________________________________________________  

(vardas, pavardė) 

________________________________________________________________________________ 

(pareigos)  

Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ 

 Direktoriui  

 

 

PRAŠYMAS  

20.....................  

Prašau leisti su _______________________________________________ vaikais vykti 

 (nurodyti grupės pavadinimą)  

į turistinį renginį kuris vyks 20 ___m.__________________________ d.  

Turizmo renginio metu bus vykdoma programa _________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

(nurodyti programos pavadinimą)  

 

Išvykstame iš Kauno  lopšelio- darželio „Rasytė“_ ___________ val. Numatomas grįžimo laikas į  

lopšelį- darželį____ __________ val.  

 

Vaikai į ekskursiją, žygį, išvyką vyksta___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 ( transportu)                                                                                                                                         

 

Už kelionę apmokama __( tėvų lėšomis, Mokymo, projekto lėšomis) 

___________________________________________________________ 

 

 

Su  Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu direktoriaus 2022 m. gruodžio .... d. įsakymu Nr. V-           susipažinome.  

 

 

PRIDEDAMA: 1. Turizmo renginio programa, ............... lapas (ai).  

 

 

Renginio vadovai 

 ___________________________ ______________ 

 (vardas, pavardė) (parašas) 

 ___________________________ ______________ 

 (vardas, pavardė) (parašas)  

 

Lydintys asmenys ___________________________ ______________  

 

(vardas, pavardė) (parašas) ___________________________ ______________ 

 

 


