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PATVIRTINTA 

J.E. Šiaulių Vyskupo Eugenijus Bartulio  

2018 m. rugpjūčio 23 d., įsakymu Nr. 0120/18 

Šiauliai 

 

ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS PILIGRIMINIŲ ŽYGIŲ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Piligriminius žygius organizuoja - Šiaulių vyskupijos kurija  (arba jai pavaldžios institucijos), 

toliau nuostatuose vadinama Organizatoriumi.   

2. Sudaromas organizacinis žygio komitetas, kuris atsakingas už žygio organizavimą. 

3. Piligrimystė – tai religiniais motyvais pagrįsta kelionė į šventą vietą. Tokios kelionės tikslas  – 

pajusti artimą ryšį su Dievu. 

3.1 Kad kelionė į šventąją vietą taptų piligrimyste - religiniu įvykiu, bendruomenine patirtimi ir 

krikščioniškuoju liudijimu:  

3.1.1 jai reikia dvasinio rengimosi, būsimasis piligrimas dalyvauja religinio pasirengimo 

programose, meldžiasi asmeniškai, 

3.1.2 išankstinis istorinis, kultūrinis bei fizinis pasirengimas taip pat padeda kelyje 

pagrindinį dėmesį skirti dvasios kelionei, 

3.1.3 dalyvavimas pasirengimo programose pradeda burti piligrimų bendruomenę.  

3.2 Piligrimystė yra religinis įvykis:  
3.2.1 tai rekolekcijos, išgyvenamos kelyje, todėl labai svarbi malda, būtinos tylos ir 

atsitraukimo į vienumą akimirkos,  

3.2.2 piligrimystė atliekama maldos ir atgailos dvasia (priimant Susitaikinimo sakramentą),  

3.2.3 piligrimas trokšta išgyventi bendrystę su Dievu ir artimu, pagilinti savo krikščioniškąjį 

gyvenimą, 

3.2.4 piligrimystės tikslas yra asmeninis atsivertimas trokštant aktyviai dalyvauti Bažnyčios 

gyvenime.  

3.3 Piligrimystė yra bendruomeninis įvykis:  
3.3.1  ji kuria krikščionių bendruomenę, gaivinamą nuoširdžia meile, palaikant vieni kitus 

nuovargio ir sunkumų momentais, 

3.3.2 kiekvienas grupėje rūpinasi gera tarpusavio santykių atmosfera,  

3.3.3 piligrimas atsižvelgia į kitų, ypač silpnesnių ir vyresnių asmenų poreikius, 

3.3.4 laikomasi organizatorių, grupės vadovų, savanorių nurodymų.  

3.4 Piligrimystė yra krikščioniškas liudijimas:  
3.4.1 piligrimas dalyvauja dvasinėje kelionės programoje: šv. Mišiose, bendroje maldoje, 

mokymuose, adoracijoje, jungiasi į giedojimą,  

3.4.2  su piligrimystės dvasia nesuderinamas alkoholinių gėrimų, psichotropinių medžiagų 

vartojimas ir rūkymas, 

3.4.3 piligrimas laikosi Kelių eismo taisyklių, Organizatorių nurodymų (pvz. draudimo 

maudytis, kurti laužus, tylos laiko ir t. t.), švaros ir tvarkos, 

3.4.4 pakeliui per kitus žmones gauname daugybę Dievo dovanų, jos visos labai gerbtinos. 

Dėkingumas geradariams, pagarba ir mandagumas kiekvienam sutiktam kelyje yra piligrimo elgsenos 

bruožas.  

3.4.5 Piligrimystė reikalauja ir fizinės ištvermės. Visi nepatogumai, nuovargis, sunkumai 

išgyvenami atgailos dvasia.  

4. Žygeiviai registruodamiesi ar dalyvaudami žygyje sutinka su šiais žygio nuostatais. 

5. Asmuo (grupės vadovas) registruodamas kitus asmenis į žygį užtikrina, kad registruojami 

asmenys sutinka su šiais žygio nuostatais. 

6. Kiekvienas piligrimas turi žygio kortelę, kurios pagalba visame žygio maršrute bei poilsio ir 

pagalbos punktuose identifikuojami žygio dalyviai. 
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II. DALYVIAI  

7. Už žygyje dalyvaujančius nepilnamečius atsako lydintys suaugusieji tėvai/globėjai/grupės vadovai. 

8. Asmenys iki 18 metų amžiaus užsiregistruodami grupės vadovui pateikia tėvų  ar globėjų sutikimą 

dėl jų dalyvavimo žygyje arba viso žygio metu jie bus prižiūrimi tėvų (globėjų), kurie prisiima 

visišką atsakomybę už juos. 

9.  Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas žygyje yra susijęs su dideliu 

žmogaus fizinių galimybių išbandymu,  todėl Žygio organizacinis komitetas rekomenduoja prieš žygį 

pasitikrinti sveikatą bei visiems žygio dalyviams turėti sveikatos draudimą. 

10. Kilus įtarimams dėl netinkamos sveikatos būklės, Organizatoriams paprašius, dalyvis privalo 

nutraukti savo dalyvavimą žygyje ir pasikonsultuoti su gydytoju. Jeigu dalyvis pasijunta prastai 

ir/arba pačiam dalyviui kyla abejonių dėl savo sveikatos būklės ir galimybių tęsti žygį, dalyvis 

privalo nutraukti savo dalyvavimą žygyje ir pasikonsultuoti su gydytoju. 

11. Dalyvis supranta ir patvirtina, kad Organizatoriai neatsako už dalyvio sveikatai padarytą žalą ar 

gyvybei sukeltą pavojų ir neatlygins moralinių ar fizinių nuostolių. Visa rizika ir atsakomybė dėl 

dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant žygyje, 

tenka tik dalyviui. 

 

III. REGISTRACIJA 

12. Grupę/komandą/klubą/organizaciją registruoja grupės vadovas nurodytu elektroniniu paštu ne 

vėliau kaip likus 12 val. iki  renginio pradžios.  

13. Žygio dalyviai privalo užsiregistruoti ir susimokėti dalyvio įmoką. Dalyvio įmoka nėra 

grąžinama, išskyrus atvejus, kai žygis yra atšaukiamas arba keičiama jo data. 

14. Registracijos metu grupės vadovas privalo pateikti šiuos duomenis: 

14.1. Vadovo kontaktinius duomenis (vardas pavardė, el. pašto adresas, mobilaus telefono nr., 

namų adresas); 

14.2. Grupės/komandos/klubo/organizacijos pavadinimą (pavadinimai neribojami, tačiau 

privalo būti etiški bei neprieštarauti žygio nuostatams, rekomenduojame pasirinkti Šventojo Globėjo 

vardą). 

14.3 Grupės/komandos/klubo/organizacijos narių skaičių (nepilnamečių ir suaugusių skaičių)  

15. Registruodamasis grupės vadovas sutinka gauti naujienlaiškius su žygio informacija pateiktu el. 

paštu. Po žygio dalyvis gali atsisakyti gauti naujienlaiškį. 

16. Registruodamasis dalyvis sutinka, kad esant būtinybei organizatoriai gali susisiekti (trumpąja 

žinute arba skambučiu) su dalyviu jo nurodytu mobiliuoju telefonu. 

17. Renginio dieną grupės vadovas, likus 3 val. bet ne vėliau kaip 15 min. iki renginio pradžios, 

patikslina dalyvių skaičių ir įmoka grupės dalyvių įmoką. 

18. Į žygio dalyvio įmoką (priklausomai nuo žygio), įskaičiuota: medicininė pagalba ekstremaliais 

atvejais, daiktų transportavimas, žygio dalyvio kortelė, maisto talonai, žygio maršruto kortelė ar kita 

atributika, geriamas vanduo/arbata daugelyje poilsio ir pagalbos punktų; maistas ar užkandžiai, 

sanitarijos punktai, diplomai - kaip paskelbta. 

  

 

IV. ŽYGIAVIMO TAISYKLĖS 

19. Žygio dalyviai turi patys pasirūpinti ir su savimi žygio metu turėti tinkamą aprangą, patogią 

avalynę, gėrimus bei maistą, reikalingus asmeninius higienos reikmenis ir medikamentus, kilimėlį, 

miegmaišį (ne vienos dienos žygiui). 

20. Žygio dalyvis privalo  

20.1 laikytis žygio nuostatų, 

20.2. saugoti savo asmeninius daiktus viso žygio metu, 

20.3. susižeidus ar sutrikus sveikatai kreiptis į medikus ir apie tai informuoti grupės vadovą ir 

Organizatorius, 

20.4 viso žygio metu su savimi turėti asmens dokumentą (pasą/vairuotojo pažymėjimą/asmens 

tapatybės kortelę/mokinio pažymėjimą), 

20.5 informuoti  grupės vadovą ir Organizatorius telefonu arba asmeniškai apie pasitraukimą iš 

žygio, 
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20.6  saugoti (palikti tvarkingas) palapines ar kitą įrangą suteikiamą žygio metu.  

20.7 Laikytis etikos normų, nepažeisti žmogaus teisių ir laisvių, būti drausmingais žygio 

dalyviais.  

20.8. Tausoti gamtą ir aplinką 

21. Žygio metu dalyviams draudžiama: 

21.1 naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis ar bėgti siekiant įveikti bent dalį maršruto 

atstumo, 

21.2 žeminti ir tyčiotis iš kitų žygio dalyvių,  

21.3 pažeidinėti viešėją tvarką, kelių eismo taisykles ir kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius 

įstatymus ir taisykles, 

21.4 šiukšlinti stovyklų teritorijoje, poilsio vietose, žygio maršrute, 

21.5 rūkyti (elektronines) cigaretes, vartoti alkoholinius gėrimus ir psichotropines medžiagas,  

21.6. kurti laužus ar stovyklauti tam neskirtose vietose. 

21.7  niokoti gamtos ir kultūros paveldo objektus, augmeniją ir gyvūniją. 

22. Grupės/komandos/klubai/organizacijos gali turėti savo grupės vėliavą, rekomenduojame parengti 

prisistatymą vakaro programai, turėti savo grupės vienijantį akcentą (vienos spalvos marškinėliai, 

kepurėlės, liemenės, skarelės). Siūlome kiekvienai grupei atsispausdinti giesmes, kurias norėsite 

giedoti žygio metu. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

23. Žygio dalyviai privalo susipažinti su šiais nuostatais ir jais vadovautis registracijos ir žygio metu. 

24 . Žygio dalyviai turi teisę kreiptis į Organizatorius pagalbos. 

25.Organizatoriai pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo koreguoti žygio nuostatus. 

26. Žygio dalyviai pažeidę nuostatus privalo nutraukti savo dalyvavimą žygyje. 

27. Kiekvienas žygio dalyvis registruodamasis sutinka, kad žygio Organizatoriai visas žygio metu 

Organizatorių atstovų bei žygio dalyvių padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be 

atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais. 

28. Prireikus medicinos pagalbos reikia nedelsiant skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112. 

29. Renginys yra nekomercinis, dalyvio mokestis renkamas norint užtikrinti kokybišką renginio 

infrastruktūrą, žygio dalyvių saugumą ir aprūpinimą būtinomis priemonėmis. 

30. Jeigu numatyta žygio dalyviams įteikti Diplomus, jis teikiamas visiems žygio dalyviams, 

įveikusiems visą žygio atstumą. Pasitraukus iš žygio ir neįveikus viso žygio atstumo, diplomas 

neįteikiamas. 

31. Renginio, jeigu jis vyksta tamsiu paros metu, metu kiekvienas žygio dalyvis privalo turėti 

atšvaitus ar dėvėti saugos liemenes. 

32. Žygio programa, maršrutai, ir kita aktuali informacija skelbiama Šiaulių vyskupijos internetinėje 

svetainėje www.siauliuvyskupija.lt  

 

 

http://www.siauliuvyskupija.lt/

