
        PATVIRTINTA 

        Gimnazijos direktoriaus  

        2014 m. rugsėjo 24 d. Nr. V-195 

 

MOKINIŲ EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, KELIONIŲ, TURISTINIŲ ŽYGIŲ ORGANIZAVIMO IR 

IŠLEIDIMO Į MOKYKLOJE ORGANIZUOJAMUS RENGINIUS  APRAŠAS 

 

 

    I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

 1. „Romuvos“ gimnazijos mokinių ekskursijų, išvykų, kelionių, turistinių žygių organizavimo 

aprašas (toliau - aprašas) parengtas vadovaujantis Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1d. įsakymu Nr. ISAK- 

330, nustato ekskursijų, išvykų, kelionių, turistinių žygių (toliau - renginiai) organizavimo tvarką. 

2. Aprašo tikslas – garantuoti dalyvaujančių renginiuose mokinių saugumą. 

3. Aprašo uždaviniai: 

3.1. reglamentuoti ekskursijų, išvykų, kelionių, turistinių žygių organizavimo ir vykdymo 

tvarką; 

3.2. nustatyti asmenų, atsakingų  už mokinių saugumą, vadovaujantis  pareigybės aprašymu, 

funkcijas. 

4. Šiuo aprašu privalo vadovautis „Romuvos“ gimnazijos mokytojai, pedagogai, kiti asmenys, 

organizuojantys ir vykdantys mokinių renginius (toliau -  renginio vadovai).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5. Tvarkoje vartojamos sąvokos: 

    ekskursija – numatytų turistinių objektų lankymas ugdymo tikslais; 

     išvyka – organizuota mokinių grupių kelionė pėsčiomis arba transporto priemonėmis į 

numatytą turizmo objektą mokslo ir pan. tikslais; 

 kelionė – keliavimas kokia nors transporto priemone numatytu maršrutu; 

 renginio vadovas – asmuo, paskirtas direktoriaus įsakymu organizuoti ir vadovauti mokinių 

ekskursijai, išvykai, kelionei, turistiniam žygiui; 

       turistinis  žygis – įvairios trukmės ugdymo tikslais organizuota kelionė nustatytu maršrutu 

pėsčiomis ir (arba) įvairiomis transporto priemonėmis.  

 

          

II.  EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, KELIONIŲ, TURISTINIŲ ŽYGIŲ ORGANIZAVIMAS 

 

 6.Renginio vadovo veiksmai: 

    6.1. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki renginio vyksiančio mieste, miesto rajone teikia 

direktoriui tvirtinti vykstančių mokinių sąrašą, maršrutą, renginio datą, laiką, o dalyko mokomosios 

ekskursijos, renginio vadovas - ir programą (1 priedas); 

 6.2. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki  renginio vyksiančio už miesto rajono ribų, teikia 

direktoriui tvirtinti vykstančių mokinių sąrašą su tėvų sutikimais (2 priedas), maršrutą, renginio datą, 

laiką, naudojamas transporto priemones, įsitikina ar yra keleivių draudimas, o dalyko mokomosios 

ekskursijos, renginio vadovas - ir programą (1 priedas);  

6.3. ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki  renginio vyksiančio už Lietuvos respublikos ribų, 

teikia direktoriui ir miesto švietimo skyriui tvirtinti vykstančių mokinių sąrašą su tėvų sutikimais (2 

priedas), maršrutą, renginio datą, laiką, įsitikina ar yra transporto priemonės bei keleivių draudimas, o 

dalyko mokomosios ekskursijos, renginio vadovas - ir programą (1 priedas); 

6.4. susipažįsta su mokinių ekskursijų, išvykų, kelionių, turistinių žygių saugos ir sveikatos 

instrukcija Nr. 4, pasirašo saugos instruktavimų registravimo formoje (priedas Nr.3), konsultuojasi apie 

renginyje dalyvaujančių mokinių sveikatos būklę su visuomenės sveikatos priežiūros specialistu; 

 6.5.  pasirašytinai (priedas Nr.3) supažindina mokinius  su mokinių ekskursijų, išvykų, kelionių, 

turistinių žygių saugos ir sveikatos instrukcijos Nr. 4, informuoja apie renginio formą ir priemones; 

6.6. paskirsto renginio dalyviams užduotis, o dalyko mokomosios ekskursijos dalyvius 

supažindina su programa; 



6.7. su tiesioginiu vadovu derina renginio programą ir po renginio įvertina bei aptaria rezultatus. 

7. Mokyklos direktoriaus veiksmai: 

7.1. tvirtina vykstančių mokinių sąrašą, maršrutą, renginio datą, laiką, o dalyko mokomosios 

ekskursijos – ir programą; 

7.2. paskiria renginio vadovą(-us), (15 vaikų grupei skiriamas 1 turizmo renginio vadovas). 

8. Atsakingo už mokinių sauga ir sveikatą asmens veiksmai: 

8.1. pasirašytinai supažindina renginio vadovą su mokinių ekskursijų, išvykų, kelionių, 

turistinių žygių saugos ir sveikatos instrukcija;  

 8.2. kontroliuoja mokinių ekskursijų, išvykų, kelionių, turistinių žygių organizavimo aprašo 

tvarkos laikymąsi. 

 

III. EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, KELIONIŲ, TURISTINIŲ ŽYGIŲ VYKDYMAS 
  

9. Renginio vadovas: 

9.1. privalo turėti renginio dalyvių sąrašą su jų ir jų tėvų mobiliųjų telefonų numeriais;  

9.2. reikalauja, kad mokiniai griežtai laikytųsi mokinių ekskursijų, išvykų, kelionių, turistinių 

žygių saugos ir sveikatos instrukcijos; 

9.3 jei renginys vyksta gamtoje užtikrina, kad mokiniai laikytųsi visų bendrųjų gamtosaugos 

reikalavimų ir taisyklių, kurios yra nustatytos rezervatuose, draustiniuose ar kitose vietovėse. 

9.4.  įgyvendina numatytą renginio programą; 

9.5. pakeičia maršrutą, sustabdo arba nutraukia turizmo renginį, jeigu susidaro situacija, 

gresianti mokinių saugai; 

    10.  Įvykus nelaimingam atsitikimui renginio vadovas nedelsdamas: 

10.1. suteikia pirmąją pagalbą; 

10.2.  kviečia greitąją pagalbą; 

10.3. kviečia policiją; 

    10.4.  praneša mokyklos vadovybei apie įvykį; 

    10.5.  informuoja mokinių tėvus (globėjus); 

11. Renginio vadovas atsako už mokinių saugą ir sveikatą iki renginio pabaigos; 

12. Renginiuose dalyvauti leidžiama mokiniams nustatyta tvarka pasitikrinusiems sveikatą,  

turintiems galiojančią sveikatos pažymėjimo formą Nr. 027- 1/a ir pagal sveikatos būklę galintiems 

dalyvauti renginyje. 

     

IV. IŠLEIDIMO TVARKA Į MOKYKLOJE ORGANIZUOJAMUS RENGINIUS 

 

13. Mokytojas organizuodamas renginį mokykloje privalo pateikti informaciją sudarant 

mėnesio veiklos planą. 

14. Ne vėliau kaip 3d.d. prieš renginį organizatorius turi pateikti įsakymui dėl mokinių ir 

mokytojų dalyvavimo reikalingus dokumentus (žr. II skyrius).  

15. Ne vėliau kaip 3d.d. prieš renginį organizatorius turi pateikti mokinių sąrašus dalykų 

mokytojams, per elektroninį dienyną. Dalyko mokytojas turi teisę neleisti dalyvauti mokiniui (-iams), 

kuris tuo metu turi dalyko pamoką. Apie savo nuomonę neišleisti mokinio (- ių) iš pamokų dalyko 

mokytojas privalo informuoti renginio organizatorių žinute per elektroninį dienyną. 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. mokinių ekskursijų, išvykų, kelionių, turistinių žygių ir išleidimo į mokykloje organizuojamus 

renginius  organizavimo aprašas gali keistis atsiradus naujiems dokumentams, reglamentuojantiems 

mokinių saugą ir sveikatą. 

 

 

 

1 priedas 

 



„Romuvos“ gimnazija 

Mokinių tėvų informavimo lapas apie organizuojamą renginį 

 

Gerb……………………. Pranešame, kad Jūsų sūnus (duktė) 

2012…m. ………………..mėn. ….d. ……val. Išvyksta į …………………… 

Iš renginio planuojame parvykti 2012…m. ……………. mėn. ….. d. …val. 

Renginio organizatorius ……………………………………….. 

(v., pavardė, parašas) 

 

Renginio organizatoriaus tel……………………………………… 

Susipažinau ir leidžiu vykti…………………………………………………. 

(tėvų (globėjų) v., pavardė, mob. tel. nr., parašas) 

 

 

 

 

„Romuvos“ gimnazija 

Mokinių tėvų informavimo lapas apie organizuojamą renginį 

 

Gerb……………………. Pranešame, kad Jūsų sūnus (duktė) 

2012…m. ………………..mėn. ….d. ……val. Išvyksta į …………………… 

Iš renginio planuojame parvykti 2012…m. ……………. mėn. ….. d. …val. 

Renginio organizatorius ……………………………………….. 

(v., pavardė, parašas) 

 

Renginio organizatoriaus tel……………………………………… 

Susipažinau ir leidžiu vykti…………………………………………………. 

(tėvų (globėjų) v., pavardė, mob. tel. nr., parašas) 

 

 

 

 

„Romuvos“ gimnazija 

Mokinių tėvų informavimo lapas apie organizuojamą renginį 

 

Gerb……………………. Pranešame, kad Jūsų sūnus (duktė) 

2012…m. ………………..mėn. ….d. ……val. Išvyksta į …………………… 

Iš renginio planuojame parvykti 2012…m. ……………. mėn. ….. d. …val. 

Renginio organizatorius ……………………………………….. 

(v., pavardė, parašas) 

 

Renginio organizatoriaus tel……………………………………… 

Susipažinau ir leidžiu vykti…………………………………………………. 

(tėvų (globėjų) v., pavardė, mob. tel. nr., parašas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 priedas 

 



„ROMUVOS“ GIMNAZIJA 

 

 

    MOKOMOJI – PAŽINTINĖ EKSKURSIJA Į 

(renginio forma ir pavadinimas) 

 

PROGRAMA 

 

Dalyviai:  

Data, laikas: 

Trukmė:  

Maršrutas, renginio vieta:  

 

Renginio tikslas – 

 

 

Renginio uždaviniai: 

1. 

 

 

 

 

Renginio programos turinys: 

 

 

Laukiamas rezultatas: 

 ..........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renginio vadovas …………………………………………. 

                                                                                                           

 

                                                      (v., pavardė,  parašas)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         PATVIRTINTA             

         Gimnazijos direktoriaus 

         2013-12-30 įsakymu Nr.V- 312 

 

MOKINIŲ EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, KELIONIŲ, TURISTINIŲ ŽYGIŲ SAUGOS IR SVEIKATOS 

INSTRUKCIJA NR. 4 

 

 

I. SAUGAUS ELGESIO REIKALAVIMAI EINANT PĖSČIOMIS 

 

 

1. Organizuotai pėsčiųjų grupei mieste draudžiama eiti važiuojamąja kelio dalimi, galima eiti tik 

šaligatviais. 

2. Organizuota pėsčiųjų grupė už miesto ribų ar vietovėse, kuriose nėra šaligatvių važiuojamąja dalimi 

privalo: 

2.1 eiti kolona ne daugiau kaip 2 eilėmis kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto ir tik 

transporto priemonių judėjimo kryptimi; 

2.2 kolonos priekyje ir gale iš kairės pusės turi eiti lydintys asmenys su ryškiaspalvėmis 

vėliavėlėmis bei vilkintys ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais. 

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

važiuojamąja dalimi draudžiama. 

4. Norint pereiti perėją pėstysis privalo: 

4.1 eiti šaligatviu dešine puse iki pėsčiųjų perėjos; 

4.2 sustoti dešinėje pėsčiųjų perėjos pusėje; 

4.3 sustoti toliau nuo važiuojamosios dalies; 

4.4 pažiūrėti į kairę; 

4.5 pažiūrėti dešinę pusę 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 leidžiama eiti tik po to, kai įvertina 

atstumą iki artėjančių transporto priemonių ir jų greitį; 

4.7 eiti tiesiai, ne įstrižai per pėsčiųjų perėją, neperžengti jos ribų, be reikalo nedelsti ar 

nestoviniuoti; 

4.8 visą laiką stebėti gatvę, pažiūrint į abi puses. 

4.9 jei transporto priemonė atvažiuoja iš dešinės pusės, reikia nesiblaškyti, bet ramiai sustoti gatvės 

viduryje ir palaukti kol transporto priemonė sustos arba kol pravažiuos; 

4.10 eiti per gatvę galima tik įsitikinus, jog eiti saugu;  

5. Norint pereiti nereguliuojamą šviesoforo sankryžą pėstysis privalo: 

5.1 eiti šaligatviu dešine puse iki sankryžos; 

5.2 sustoti dešinėje pėsčiųjų perėjos pusėje; 

5.3 sustoti toliau nuo važiuojamosios dalies; 

5.4 pažiūrėti į kairę; 

5.5 pažiūrėti į dešinę pusę ir įsiklausyti; 

5.6 jei transporto priemonių arti nėra arba jos sustojo praleisti, dar kartą reikia pažiūrėti į kairę. 

įžengti į važiuojamąją dalį pėsčiųjų perėjose pėstiesiems leidžiama eiti tik po to, kai įvertina 

atstumą iki artėjančių transporto priemonių ir jų greitį. 

6. Neleidžiama eiti per reguliuojamą perėją, kai dega šviesoforo: 

22.1. geltona šviesa; 

22.2. raudona šviesa; 

7. Leidžiama eiti, kai dega žalia šviesa. 

8. Eiti tiesiai, ne įstrižai per pėsčiųjų perėją, neperžengti jos ribų, be reikalo nedelsti ar nestoviniuoti. 

 

 

 

II. SAUGAUS ELGESIO REIKALAVIMAI VAŽIUOJANT DVIRAČIAIS 



 

9. Dviračio vairuotojui leidžiama važiuoti keliu tik tvarkingą stabdį ir garso signalą turinčiu dviračiu. 

Dviračio gale turi būti raudonas šviesos atšvaitas, iš abiejų šonų – oranžiniai šviesos atšvaitai arba 

kiti šviesą atspindintys elementai, pritvirtinti prie ratų stipinų. 

10. Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, priekyje turi degti baltos 

šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas, dviračio vairuotojas privalo dėvėti šviesą 

atspindinčią liemenę arba būti prie drabužių kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje prisisegęs 

šviesą atspindinčius elementus. 

11. Dviračio vairuotojai iki 18 metų, važiuodami keliu, privalo būti užsidėję ir užsisegę šalmą. Kitiems 

vyresniems kaip 18 metų asmenims, dviračiu važiuojantiems keliu, rekomenduojama būti užsidėjus 

ir užsisegus šalmą.  

12. Dviračių taku dviračio vairuotojas privalo važiuoti kuo arčiau tako (jiems skirtos tako dalies) 

dešiniojo krašto. Jeigu pėsčiųjų ir dviračių eismui skirtame take ar šaligatvyje važiuojamosios 

dalies ženklinimo linijomis (baltu dviračio simboliu) yra paženklinta dviračių eismui skirta tako 

(šaligatvio) dalis, dviračio vairuotojas privalo važiuoti tik ja ir kuo arčiau jos dešiniojo krašto. 

Dviračių vairuotojai privalo nekelti pavojaus pėstiesiems. Dviračio vairuotojas norėdamas 

pervažiuoti į kitą gatvės pusę privalo nulipti nuo dviračio ir persivaryti jį per pėsčiųjų perėją į kitą 

gatvės pusę. 

13. Dviračių vairuotojams draudžiama:  

13.1 važiuoti važiuojamąja dalimi, jeigu įrengti dviračių takai; 

13.2 važiuoti automagistralėmis ir greitkeliais; 

13.3 važiuoti nelaikant bent viena ranka vairo; 

13.4 vežti keleivius;  

13.5 būti velkamiems kitų transporto priemonių;  

13.6 vilkti kitas transporto priemones; 

13.7 važiuoti įsikibus į kitas transporto priemones.  

 

 

III. SAUGAUS ELGESIO REIKALAVIMAI VYKSTANT TRANSPORTU 

 

 

14. Maršrutinio transporto leidžiama laukti tik stotelių laipinimo aikštelėse, o kur jų nėra, – prie stotelės 

ženklo ant šaligatvio ar kelkraščio.  

15. Keleiviams leidžiama įlipti (išlipti) tik kai transporto priemonė visiškai sustoja. Jeigu tikrinantis 

pareigūnas sustabdo transporto priemonę, keleiviams leidžiama išlipti tik jam leidus. 

16. Iš važiuojamosios dalies pusės keleiviams leidžiama įlipti į transporto priemonę (išlipti iš jos) tik 

tuo atveju, jeigu to padaryti neįmanoma iš šaligatvio ar kelkraščio pusės ir jeigu tai bus saugu, 

netrukdys kitiems eismo dalyviams.  

17. Keleiviams draudžiama blaškyti vairuotojo dėmesį ir trukdyti jam vairuoti transporto priemonę.  

18. Važiuojant ne miesto transportu keleivis privalo sėdėti, nevaikščioti po transporto priemonės 

saloną.  

19. Jeigu autobuse matomoje vietoje įrengti saugos diržai, keleivis privalo užsisegti saugos diržą. 

20. Jei keleivis vyksta viešuoju transportu, jis privalo įsigyti kelionės bilietą ir jį pažymėti. 

   

 

IV.  SAUGAUS ELGESIO REIKALAVIMAI MAUDANTIS 

 

19. Maudymosi reikalavimai:  

19.1. turizmo renginiuose maudytis galima tik sveikatingumo, higienos, o ne sporto tikslais;  

19.2  vykdant turizmo renginius maudymosi vieta parenkama iš anksto. 

19.3 maudytis leidžiama tik paplūdimiuose ir kitose nustatyta tvarka įrengtose maudymosi vietose, 

vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 79:2004 “Vaikų vasaros poilsio stovyklos. Bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai”, patvirtintais Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 

m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V - 275  (Žin., 2004, Nr.82-2956) reikalavimais; 

19.4 maudymosi plotą privalo žinoti visi besimaudantieji; 



19.5 maudomasi tik turizmo renginio vadovui leidus ir jam stebint; 

19.6 vienu metu gali maudytis ne daugiau kaip 8 vaikai; 

19.7 maudymosi metu draudžiama be reikalo šūkauti, nes šauksmas yra pagalbos prašymo signalas. 

 

________________________________________________________________________ 

 
 


