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  PATVIRTINTA 
  Lietuvos žmonių su negalia sąjungos prezidentės 

Rasos Kavaliauskaitės 
  2016 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. KT 04 -03/1 
   

KULTŪRINIS ŽYGIS BAIDARĖMIS 

 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kultūrinio žygio baidarėmis (toliau - Žygis) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja 

Žygio tikslus ir uždavinius, Žygio vietą ir laiką, Žygio organizavimo sąlygas, bendruosius ir 

specifinius reikalavimus dalyviams, dalyvių registraciją, dalyvių atrankos organizavimą;  

2. Projektą finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM;  

3. Projektą organizuoja Lietuvos žmonių su negalia sąjunga (toliau LŽNS). Atsakingas asmuo – 

LŽNS  projektų koordinatorė Vilūnė Martišauskaitė (Gėlių g. 7, Vilnius; tel. 852691308, 

mob. tel. 867227781, el. p. vilune@negalia.lt) 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Supažindinti neįgaliuosius su įvairaus aktyvaus tipo laisvalaikio praleidimo galimybėmis, 

gyvenimo laukinėje gamtoje sąlygomis ir išgyvenimo būdais; 

5. Aplankyti dar nematytas vietas, susipažinti su Aukštaitijos regionu, ten esančiais kultūros ir 

gamtos objektais; 

6. Skatinti neįgaliųjų savarankiškumą, ugdyti jų saviraišką bei pagerinti fizinę būklę; 

7. Skleisti bei viešinti projekto tikslus ir rezultatus.  

 

III. VIETA IR LAIKAS 

 

8. Žygis vyks Aukštaitijos regione, Šventosios upe. Stovyklavietės ir aktyvaus laisvalaikio zonos 

bus parinktos kuo geriau pritaikytos neįgaliesiems.  

9. Žygio pradžia – 2016 m. liepos 8 d. 9 val. Užpaliuose. 

10. Žygio pabaiga – 2016 m. liepos 14 d. 15 val. Niūronyse. 

 

IV. ŽYGIO ORGANIZAVIMO SĄLYGOS 

 

11. Organizatoriai įsipareigoja parengti Žygio programą, paremtą plaukimu baidarėmis. Detali 

Žygio programa su išsamia Žygeivio atmintine (kokius būtiniausius daiktus pasiimti, kokią 

įrangą turėti ir pan.) bus išsiuntinėta Žygio dalyviams jų nurodytais elektroniniais paštais, 

taip pat programa bus įteikta atvykus dalyviams į Žygį.  

12. Žygyje dalyvaus 1 specialistas, 2 LŽNS darbuotojai ir 5 savanoriai.  

13. Dalyviai bus aprūpinti 3 kartų į dieną (pusryčiai, pietūs ir vakarienė) maitinimu, baidarėmis, 

apsauginėmis liemenėmis ir kitu būtinu inventoriumi.  

14. Dalyviai nakvos palapinėse. Už apsirūpinimą nakvynės reikmenimis atsakingi patys 

dalyviai.  

15. Dalyviai moka 15 Eurų Žygio mokestį, kurį sudaro Žygio organizavimo išlaidos. Mokestis 

sumokamas iki Žygio datos pradžios, pervedant pinigus į nurodytą LŽNS atsiskaitomąją 

sąskaitą.  

16. Dalyviai, nesilaikantys organizatorių patvirtintos programos, pažeidinėjantis viešąją ir/ar 

organizatorių nustatytą bendrą tvarką, gali būti anksčiau termino išsiųsti namo. Tokiu atveju 
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Žygio mokesčiai negražinami. Į organizuojamas veiklas prasižengę dalyviai pakartotinai gali 

būti priimami tik po 3 metų.  

 

V. DALYVIAI. BENDRIEJI IR SPECIFINIAI REIKALAVIMAI 

 

17. Projekte dalyvauja asmenys, turintys negalią. 

18. Žygio dalyvių skaičius – 17 asmenų.  

19. Bendrieji reikalavimai dalyviams:   

19.1 savarankiškai atvykti ir išvykti iš Žygio;  

19.2 savarankiškai pasirūpinti higienos priemonėmis (jeigu reikia);  

19.3 savarankiškai pasirūpinti vaistais (jeigu vartoja);  

19.4 savarankiškai pasirūpinti nakvynės reikmenimis (palapinė, miegmaišis, čiužinys ir kt.); 

19.5 susimokėti Žygio mokestį;  

19.6 susimokėti už lankomus objektus ar edukacijas (jeigu reikės);  

19.7 vadovautis šiais Nuostatais;  

19.8 laikytis viešosios ir organizatorių nustatytos bendros tvarkos; 

20. Specifiniai reikalavimai projekto dalyviams:  

20.1 būti fiziškai stipriu;  

20.2 savarankiškai apsitarnauti natūralios gamtos sąlygomis. 

 

VI. DALYVIŲ REGISTRACIJA 

 

21. Informacija apie organizuojamą Žygį (Nuostatai kartu su dalyvio registracijos anketa ) 

skelbiama nuo Nuostatų patvirtinimo dienos šiais informaciniais kanalais:  

21.1 internetinėje svetainėje www.negalia.lt ;  

21.2 išsiuntinėjant informaciją elektroniniais paštais LŽNS asocijuotiems nariams;  

21.3 LŽNS FB grupės paskyroje  https://www.facebook.com/Lietuvos-žmonių-su-

negalia-sąjunga, LŽNS asocijuotų narių FB grupių paskyrose; 

22. Dalyviai užpildo dalyvio registracijos anketą online ir išsiunčia ją organizatoriams. 

Planuojamą dalyvių skaičių viršijus 100 procentų, registracija online uždaroma.  

 

VII. DALYVIŲ ATRANKOS ORGANIZAVIMAS 

 

23. Žygio dalyvių atranką vykdo Projekto koordinatorius - LŽNS prezidentės priskirtas 

darbuotojas, atsakingas už Žygio organizavimą ir įgyvendinimą. Projekto koordinatorius, 

atrinkdamas dalyvius vadovaujasi šiais kriterijais:  

23.1 atrankos dalyvio atitikimas tikslinei grupei, bendriesiems ir specifiniams 

reikalavimams;  

23.2 atrankos dalyvio motyvacija dalyvauti organizuojamoje veikloje;  

23.3 jei dalyvauja ne pirmą kartą – įvertinti, ar atrankos dalyvis nėra pažeidęs viešosios 

ar organizatorių nustatytos tvarkos ankstesniuose Žygiuose; 

23.4 registracijos data;  

24. Pasibaigus registracijai online, Projekto koordinatorius per 2 darbo dienas sudaro Žygio 

dalyvių sąrašą (įtraukiant ir rezervinius dalyvius) bei teikia sąrašą LŽNS prezidentei įvertinti 

ir tvirtinti. Rezervinis sąrašas sudaromas tam, kad būtų į ką kreiptis, jeigu prieš pat Žygį 

asmenys atsisako dalyvauti organizuojamoje priemonėje. Tais atvejais, kai nesurenkamas 

dalyvių skaičius, projekto koordinatorius siūlo vietas kitiems neįgaliems asmenims, 

atitinkantiems tikslinę grupę ir gerai užsirekomendavusiems iš praėjusių laikotarpių. LŽNS 

prezidentė įsakymu per 3 darbo dienas tvirtina galutinį dalyvių sąrašą. 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

25. Apie dalyvavimą Žygyje projekto koordinatorius per 2 darbo dienas nuo sprendimo dėl 
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atrankos rezultatų priėmimo informuoja Žygio dalyvius nurodytais jų elektroniniais paštais. 

Rezerve esantys dalyviai informuojami tik tuo atveju, jeigu atsilaisvina kurio nors Žygio 

dalyvio vieta. 

26. Organizatoriai neatsako už dalyvių saugumą ir sveikatos pablogėjimą, jei tai atsitiko ne dėl 

organizatorių kaltės.   

 

 

 

 


