
15 DOFE ŽYGIO SĄLYGŲ 

 Sąlyga Paaiškinimas 

1 Žygis privalo turėti aiškiai apibrėžtą tikslą. Tikslas turi būti išsikeliamas remiantis tikslų formulavimo metodika 
S.M.A.R.T. Tikslas turi būti konkretus, pamatuojamas, 
įgyvendinamas, prasmingas ir apibrėžtas laike.  
 

2 Grupėje turi būti nuo 4 iki 7 dalyvių (8 dalyviai grupėje 
gali būti tik tuo atveju, jeigu kelionės būdas reikalauja 
keliavimo poromis, pvz., baidarėmis). 

Visi žygiai turi būti įveikti savarankiškai, be kitų pagalbos. Grupės 
neturėtų niekas vesti ir jai vadovauti.  
 
Grupė turi dirbti nepriklausomai nuo kitų grupių. Kelios grupės negali 
keliauti susijungusios, privalo keliauti skirtingais maršrutais nuo 
vienos stovyklavietės iki kitos. Kur tai neįmanoma – tarp grupių, 
beeinančių tuo pačiu maršrutu, turi būti bent 1 val. skirtumas.  
 
Dalyviai turi būti panašių sugebėjimų ar patirties ir visavertiškai 
įsitraukti į komandos darbą. Visi dalyviai turi atitikti programos lygio 
amžiaus limitą bei būti to paties programos lygio. Komandoje 
neturėtų būti tų, kurie jau pasiekė tą patį ar aukštesnį DofE 
programos lygį. 
 
Į žygių grupes galima įtraukti ne DofE programos dalyvius. DofE 
dalyviai turi sudaryti bent pusę grupės. Nedalyvaujantys programoje 
turi atitikti programos lygio amžiaus limitą ir turi būti panašios 
patirties.  
 

3 Dalyviai privalo būti praėję visus būtinus mokymus, 
reikalingus tinkamam pasirengimui žygiams.   

Mokymų temos: 
- DofE žygių supratimas; 

- Komandos formavimo ir lyderystės mokymai; 

- Pirmosios pagalbos procedūros; 

- Rizikų valdymas; 

- Navigacija (žemėlapių skaitymas, naudojimasis kompasu); 

- Maršruto planavimas; 

- Būtina įranga ir kaip ją naudoti; 

- Stovyklavimas (maisto gaminimas); 

- Kompetencijos, reikalingos kelionėje; 

- Kultūrinės aplinkos vertinimas žygio metu; 

- Supratimas apie žygio įtaką aplinkai; 

- Stebėjimo ir žymėjimo įgūdžiai. 

 

4.  Visi grupės nariai turi būti įsitraukę į planavimą ir 
pasiruošimą bandomajam ir kvalifikaciniam žygiams.  

Grupė turi prisiimti atsakomybę už savo žygį. Nesvarbu, ar žygio 
dalyviai dalyvauja DofE programoje, ar ne, jie privalo būti įtraukti tiek 
į mokymus, tiek į planavimą.  
 

5. Bent vienas bandomasis žygis turi įvykti kiekviename 
programos lygyje.  

Bandomasis žygis turi trukti mažiausiai vieną dieną ir vieną naktį, 
vykti tuo pačiu keliavimo būdu, panašioje aplinkoje, bet ne tuo pačiu 
maršrutu kaip kvalifikaciniame žygyje. Žygių vadovas gali nuspręsti, 
kiek ir kokios trukmės bandomųjų žygių reikės grupei pagal jos 
pasiruošimą. Jei planuojamas žygis užsienyje, bent vienas 
bandomasis žygis turi įvykti Lietuvoje, atitinkamai parinktoje 
aplinkoje. 
 

6 Visi žygiai turi būti atlikti pačių dalyvių fizinėmis jėgomis, 
be motorizuotų transporto priemonių ar kitų pagalbos. 
Visi žygiai turi vykti ant žemės ar vandens.  
 
 

„Pačių fizinėmis jegomis“ apima keliavimą pėsčiomis, dviračiais, 
irkluojant, padedant gyvūnams (žirgai, kupranugariai ir pan.) ar 
naudojantis kitomis nemotorizuotomis priemonėmis, pvz., 
buriuojant. Išimtys taikomos jauniems žmonėms, turintiems 



 sveikatos sutrikimų. Esant poreikiui, gali būti naudojami motorizuoti 
neįgaliųjų vežimėliai. 

7 Pasirinkta žygio aplinka turi būti nepažįstama visiems 
dalyviams.  
 

Žygiai turi vykti tinkamoje ir iššūkius keliančioje aplinkoje.  
 

8 Žygis turi atitikti minimalias planuotos aktyvios veiklos 
valandas: 6 val./ d. – bronza, 7 val./ d. – sidabras, 8 val./ 
d. – auksas.  

Į minimalias planuotos aktyvios veiklos valandas įeina keliavimo ir 
tikslo siekimo laikas. Laikas susijęs su apsigyvenimu ir maitinimusi į 
suplanuotas veiklos valandas yra neįskaičiuojamas.  
 
Atstumas, kurį nukeliaus grupė per žygį, priklauso nuo pasirinkto 
keliavimo būdo, reljefo, oro sąlygų, grupės narių gebėjimų.  
 
Žygiuojant pėsčiomis Lietuvoje rekomenduojamas minimalus viso 
žygio atstumas:  24 km. – bronza,  48 km (tiriamosios kelionės metu 
– 36 km) – sidabras, 80 km (tiriamosios kelionės metu – 48 km)  
 – auksas. 
 

9 Ekspedicijos metu mažiausiai du trečdaliai aktyvios 
veiklos valandų turi būti skiriama keliavimui, likusios 
valandos skiriamos tikslui siekti.  

Ekspedicija yra žygis su tikslu.  Ekspedicijoje svarbiausias dėmesys 
skiriamas keliavimui (dažniausiai žygiavimui). Tam skiriama daugiau 
laiko ir pastangų, todėl mažiau laiko lieka tyrinėjimui ir informacijos 
rinkimui. 
 

10 Tiriamosios kelionės metu mažiausiai trečdalis aktyvios 
veiklos valandų turi būti skiriama keliavimui, likusios 
valandos skiriamos tikslui siekti. 

Tiriamoji kelionė yra tikslas su kelione. Tyrinėjime didžiausias 
dėmesys skiriamas stebėjimui ir informacijai, susijusiai su tikslu, 
rinkti. Tam skiriama daugiau laiko ir pastangų, todėl mažiau laiko 
lieka keliauti iš vienos vietos į kitą. Keliavimo aspektas išlieka 
svarbus. Jam skiriama mažiausiai trečdalis veiklos valandų. 
 

11 Visi žygiai turi būti prižiūrimi ir vertinami tinkamai 
pasirengusių ir patyrusių suaugusių asmenų. 

Žygių vadovai bei vertintojai turi būti baigę įvadinius Žygių vadovų 
bei vertintojų mokymus. Žygių vertintojai atsakingi už tai, kad grupės 
žygis atitiktų 15 žygių sąlygų.  
 

12 Dalyvių apgyvendinimas žygių metu turėtų būti be 
patogumų (palapinėse, mokyklos sporto salėje, 
pavėsinėje, kalnų trobelėse ir pan.) 

Tai dalyviams padeda išeiti iš savo komforto zonos, būti 
savarankiškais bei ugdytis komandiškumą. Jei naudojamasi nakvynės 
vietomis po stogu, dalyviai turi su savimi neštis būtiną asmeninį ir 
komandos inventorių, kad būtų tinkamai apsirūpinę ir nepriklausomi. 
Galimi išimtiniai atvejai (pvz., negalia ir pan.), bet jie turi būti 
suderinti su DofE Lietuva. 
 

13 Visi dalyviai privalo turėti reikalingą inventorių, neštis 
maistą ir vandenį, kad būtų  tinkamai apsirūpinę ir 
nepriklausomi viso žygio metu.  

Jei nakvoti planuojame palapinėse, normalu, kad dalyviai patys 
nešasi palapines bei miegmaišius. Taip pat, dalyviai turi neštis maisto 
gaminimo įrangą bei indus.  Jeigu numatyta, veiklos plane turi būti 
nurodytas vandens atsargų papildymo laikas ir vieta. 
 

14 Žygio metu dalyviai maistą gaminasi patys. Maistas turi 
būti subalansuotas ir pakankamas aktyviai veiklai.  

Ši sąlyga taip pat didinai komandos nepriklausomumą ir 
savarankiškumą, be to užtikrina, kad dalyviai išliks sveiki ir gebės 
tęsti savo kelionę.  
 

15 Pabaigusi kvalifikacinį žygį, komanda turi pristatyti žygio 
tikslą bendruomenei bei vertintojui.  

Veiklos ataskaita (pristatymas) turi būti susijęs su dalyvių kelionės 
tikslu, tačiau gali būti pasirenkama laisva forma. Pristatyme turi 
atsispindėti kiekvieno dalyvio indėlis siekiant bendro tikslo. 
 

 


