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VILNIAUS „SIETUVOS“ PROGIMNAZIJOS  TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas (toliau – 

aprašas) nustato turizmo renginių (išvykų, ekskursijų, žygių, sąskrydžių, varžybų, stovyklų) 
organizavimo ir vykdymo tvarką ir mokinių saugos užtikrinimą. Aprašas yra parengtas vadovaujantis 

„Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašu”, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr.ISAK-330 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-04-25), 

Lietuvos higienos norma HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. 

įsakymu Nr.765 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018 – 09 -01), Kelių eismo taisyklėmis (VI sk. 

„Pėsčiųjų pareigos”, VIII sk. „Reikalavimai dviračių vairuotojams”. Kelių eismo taisyklių pakeitimai 

nuo 2018-11-01). 

Aprašas taikomas mokiniams ir progimnazijos mokytojams, organizuojantiems ir vykdantiems 

turizmo renginius Lietuvos Respublikos teritorijoje ir už jos ribų. 

2. Apraše naudojamos sąvokos:  
Edukacinė išvyka – organizuotas mokinių grupių keliavimas į numatytą objektą panaudojant 

transporto priemones ugdymo ar pažintiniais tikslais; 

Ekskursija – trumpiau kaip parą trunkantis turistinių objektų lankymas nustatytu maršrutu 

ugdymo tikslais, kurį vykdo gidas arba mokytojas; 

Varžybos  – organizuotas mokinių (jų grupių) rungtyniavimas ugdymo tikslais; 

Žygis – įvairios trukmės ugdymo tikslais organizuotas keliavimas nustatytu maršrutu pėsčiomis 

ar naudojant įvairias transporto  priemones; 

Edukacinė stovykla – vaikams teikiama paslauga, apimanti ugdymą, maitinimą ir/ar 

apgyvendinimą ir poilsį, siekiant užtikrinti turiningo laisvalaikio, saviraiškos poreikius. 

 Turizmo renginio vadovas – direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už pasirengimą 
renginiui ir jo vykdymą. Turizmo renginio vadovo pareigybė turi būti pedagoginė, arba jis turi turėti 

teisę dirbti neformaliojo švietimo mokytoju  Švietimo įstatymo nustatyta tvarka ir turėti kompetencijų 

vaikų saugai užtikrinti. Turizmo renginio vadovu gali būti tik progimnazijoje dirbantis mokytojas. 

 

 

 

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ SAUGOS UŽTIKRINIMAS TURIZMO RENGINIUOSE 

 

4. Atsižvelgiant į renginio specifiką, vaikų amžių ir jų specialiuosius poreikius bei siekiant užtikrinti 

mokinių saugą: 



4.1. Vienos dienos trukmės edukacinėse išvykose, turistiniuose žygiuose pėsčiomis, ekskursijose 

mokiniai gali dalyvauti nuo 6 metų; 

4.2. Dviejų dienų trukmės turistiniuose renginiuose nuo 9 metų; 

4.3. Žygiuose slidėmis, vandens turizmo priemonėmis (valtimis) nuo 12 metų. 
4.4. Žygiuose dviračiais nuo 14 metų (jei mokiniai yra išklausę papildomą mokymo kursą ir turi 

progimnazijos išduotą pažymėjimą – nuo 12 metų). 

4.5. Varžybose – šių renginių nuostatuose nustatyta tvarka. 

5. Jaunesni negu Aprašo 4.1 – 4.4. punktuose nurodyti vaikai gali dalyvauti turizmo renginiuose tik 

turėdami tėvų ar teisėtų vaiko globėjų rašytinį sutikimą. 

6. Visi mokiniai, dalyvaujantys renginyje, turi būti nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą, turintys 

galiojančią sveikatos pažymėjimo formą Nr. 027-1/a ir pagal sveikatos būklę galintys dalyvauti 

renginyje. 

7. Mokiniai, susipažinę su renginio organizavimo tvarka ir saugos reikalavimais, pasirašo nuo 14 m. 

Renginyje dalyvaujančių vaikų instruktavimų registravimo žurnale. 
8. Prieš  renginį pasiskirsto pareigomis, užduotimis. Privalo laikytis elgesio ir saugos normų, būti 

drausmingi ir mandagūs, neatsiskirti nuo grupės, vykdyti renginio vadovo  nurodymus. 

9. Mokiniai, kurie po renginio planuoja negrįžti kartu su grupe, apie tai iš anksto  turi informuoti 

grupės vadovą raštišku tėvų sutikimu (5 priedas) 

 

III SKYRIUS 

TURIZMO RENGINIO VADOVO FUNKCIJOS 

 

 

10. Renginių programas (nuostatus ar maršrutus) rengia atsakingas už renginio vykdymą mokytojas. 

11. Direktorius, užtikrindamas turizmo renginio dalyvių saugumą: 
11.1.Skiria renginio vadovą. 15 vaikų grupei skiriamas 1 vadovas, didesnei mokinių grupei - 2 ir 

daugiau vadovų. Vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. V 

- 267 „Dėl vaikų turizmo renginių organizavimo aprašo” pakeitimo 12 p. konkrečiam turizmo 

renginiui, atsižvelgiant į renginio specifiką, mokinių amžių, jų socialinius poreikius vadovų skaičių 

direktorius gali nustatyti ir kitą. 

11.2.Tvirtina renginio programą (nuostatus ar maršrutą), dalyvių sąrašą (7 priedas), turizmo renginio 

vadovo/-ų kandidatūrą (as). 

11.3. Nustato renginio vadovo pareigas ir atsakomybę.  

12. Turizmo renginio vadovas ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki renginio, vykdomo Lietuvos 

Respublikos teritorijoje, ir ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų, jeigu renginys vykdomas už Lietuvos 
Respublikos ribų, pateikia direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui renginio organizavimui reikiamus 

dokumentus: prašymą (1 priedas), renginio programą (2 priedas), Renginyje dalyvaujančių vaikų 

instruktavimų registravimo žurnalą (3 priedas), jei yra, organizatoriaus parengtus nuostatus, 

darbotvarkę, kvietimą ar kt. 

13. Instruktuoja mokinius saugos klausimais: supažindina su pirmosios pagalbos teikimu ir 

naudojimusi pirmosios pagalbos rinkiniu, saugaus eismo taisyklėmis, aplinkosaugos, priešgaisrinės 

saugos bei maudymosi reikalavimais, saugiu ir kultūringu elgesiu transporto priemonėje, viešose 

vietose. Instruktavimo tikslas – išaiškinti mokiniams, kaip saugiai nuvykti ir dalyvauti renginyje, kad 

išvengti traumų ir kitų sveikatos sutrikimų; supažindinti mokinius su galimomis rizikomis konkrečiai 

vietai ar veiksmui. Instruktavimo metu vadovas gali praktiškai pademonstruoti tinkamus saugius 

veiksmus ar metodus. Instruktuodamas mokinius vadovaujasi Saugaus mokinių elgesio renginių metu 
instruktažu (6 priedas). 

14. Informuoja renginio dalyvių tėvus (globėjus) apie renginio sąlygas, edukacinę programą, 

išvykimo ir atvykimo laiką ir vietą, aprangą, mitybą, galimas finansines išlaidas per TAMO dienyną, 



jei renginys vyksta ne ilgiau kaip 1 dieną. Turizmo renginiui trunkant ilgiau nei vieną dieną ar už 

Lietuvos Respublikos ribų būtinas tėvų (globėjų) raštiškas sutikimas (4 priedas).  

15. Jei renginys vyksta už LR ribų arba yra renginys, reikalaujantis tam tikro fizinio pajėgumo, pvz., 

varžybos, būtinas papildomas mokinių sąrašas su sveikatos priežiūros specialisto tvirtinimu, jog 
mokinys gali dalyvauti renginyje.  

16. Užtikrina vaikų saugą renginio metu, moka suteikti pirmąją pagalbą. Įvykus nelaimingam 

atsitikimui, skambina tel. 112, iškviečia reikiamą pagalbą, informuoja mokinio tėvus (globėjus) ir 

mokyklos vadovus. 

17. Susidarius situacijai, gresiančiai mokinių saugai ar gyvybei, gali keisti renginio programą, 

sustabdyti  arba nutraukti renginio vykdymą. Apie tai turi nedelsdamas pranešti progimnazijos 

administracijai. 

18. Jeigu renginio organizatorius yra dalyko mokytojas, klasės auklėtojas ar būrelio vadovas ir 

renginio vykdymui reikalingi keli vadovai, renginio organizatorius pats susitaria su kitais mokyklos 

mokytojais, kurie savo sutikimą patvirtina raštiškai. 
Jeigu renginio vykdymą inicijuoja progimnazijos administracija ir reikalingi keli renginio vadovai, 

jų skyrimu pasirūpina progimnazijos vadovai. 

19. Vykdamas į renginį, vadovas turi turėti mokinių sąrašą, vaikų tėvų kontaktinius duomenis, 

pirmosios pagalbos rinkinį (jei renginys vyksta pvz., gamtoje, prie atviro vandens telkinio ar kitoje 

susijusioje su didesnėmis rizikomis vietoje). 

20. Į išvykas transporto priemonėmis galima vykti tik tokiu atveju, kai jos turi galiojantį draudimą. 

21. Už gerą programos vykdymą gali būti paskatintas. Už programos vykdymo pažeidimus vadovas 

atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

21. Turizmo renginiai gali būti finansuojami MK, dalyvių ar  rėmėjų lėšomis. 

22. Už turizmo renginių vykdymą poilsio ir švenčių dienomis vadovams gali būti kompensuojama 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

23. Vilniaus „Sietuvos” progimnazijos mokinių turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas gali 

keistis įsigaliojus naujiems teisės aktams, reglamentuojantiems mokinių saugą ir sveikatą. 

24. Su šia tvarka pasirašytina supažindinami visi progimnazijos mokytojai ir pagalbos mokiniui 

specialistai.  

 
_________________________________ 

                
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos  

turizmo renginių organizavimo  tvarkos aprašo 

1 priedas 

                                               

………………………………………………………............................................ 
(Vardas, pavardė) 

 

 

 …………………………………………………………………...........………….. 
(Pareigos) 

  

 

 

Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos 

direktorei  Dainai Valackienei 

 

 

PRAŠYMAS 

 

DĖL ............................................................................................................ 

 

20......……………. 

Vilnius 

 

 

 Prašyčiau.................................................................................................................... .......

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

________________                                                        __________________________________ 
      (Parašas)                                                                                      (Vardas, pavardė) 

 

 

 

  
 

 



   Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos  

                       turizmo renginių organizavimo  tvarkos aprašo         

       2 priedas 

 

RENGINIO PROGRAMA 

 

RENGINIO RŪŠIS 

(ekskursija, išvyka, žygis, varžybos, 

stovykla ar kt.) 

 

PROGRAMOS TIKSLAS 

 

 

PROGRAMOS DALYVIAI 

(nurodyti, kiek iš konkrečios klasės 

mokinių dalyvauja) 

 

PROGRAMOS TURINYS 

 

 

PROGRAMOS VYKDYMAS:  

DATA 

 

 

MARŠRUTAS 

 

 

IŠVYKIMO VIETA IR LAIKAS 

 

 

PARVYKIMO VIETA IR LAIKAS 

 

 

TIKSLI NAKVYNĖS VIETA  

(jeigu programa ne vienos dienos) 

 

RENGINIO VADOVAS(-AI) 

 

 

PROGRAMOS VYKDYMUI 

SKIRTOS LĖŠOS: 

MK  

 

TĖVŲ, RĖMĖJŲ  

 

 

 

 

 

Programą parengė 

__________________________   _________________________ 
(Parašas)     (Vardas, pavardė) 

 

Programos vykdytojas/ai  

 

__________________________   _________________________ 
(Parašas)     (Vardas, pavardė) 

 

__________________________   _________________________ 
(Parašas)     (Vardas, pavardė) 

 

                                                              

 

 



Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos  

turizmo renginių organizavimo  tvarkos aprašo 

3 priedas 

  
 

VILNIAUS „SIETUVOS“ PROGIMNAZIJA 

RENGINYJE  DALYVAUJANČIŲ VAIKŲ INSTRUKTAVIMŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS  

 
                                                                            ___________________________________________ 

     (renginio pavadinimas, vieta, data ir laikas) 

 

 

Įsakymo Nr.__________ 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Instruktažo 

pravedimo 

data 

Instruktažo turinys Instruktuoto 

asmens parašas 
 

Instruktažo 

vykdytojo  

vardas, pavardė, 

pareigos 

Instruktažo 

vykdytojo 

parašas 

1.        

2.        

3.        

        

        

 
  



Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos  

turizmo renginių organizavimo  tvarkos aprašo 

4 priedas 

 
 

VILNIAUS „SIETUVOS“ PROGIMNAZIJA 

 

TĖVŲ INFORMAVIMO - SUTIKIMO APIE ORGANIZUOJAMĄ RENGINĮ 

 LAPAS 

 

 

Gerb.  Tėveliai, 

 

Informuojame, kad 202….. m. .......................... mėn. ......  d. organizuojama išvyka (kitas renginys) į 
 

............................................................................................................................. ................................... 
(vieta) 

 

Mokiniai išvyks ............ val. iš „Sietuvos“ progimnazijos. Planuojamas parvykimo laikas į 

 

progimnaziją ............... val. 

Jūsų sūnus/dukra yra supažindintas su saugos reikalavimais išvykos metu.  
 

Sutinku (nesutinku), kad mano vaikas išvykos metu būtų filmuojamas, fotografuojamas 

(nereikalingą išbraukti) renginio sklaidos tikslais. 

 

Sutinku (nesutinku), kad, esant reikalui, mano vaikui būtų suteikta medicinos pagalba 

(nereikalingą išbraukti). 

 

 

Renginio vadovas 

 

____________________________   ___________________ 
(Vardas, pavardė)    (Parašas) 

 

Susipažinau ir leidžiu vykti 

 

_______________________________________________________________________________ 
(Tėvų / globėjų vardas, pavardė, mob. tel. Nr., data) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos  

turizmo renginių organizavimo  tvarkos aprašo 

5 priedas 

 
 

VILNIAUS „SIETUVOS” PROGIMNAZIJA“ 

 

INFORMACIJA DĖL DALYVAVIMO RENGINYJE IR SAVARANKIŠKO GRĮŽIMO IŠ 

RENGINIO 

 

 

Informuojame, kad Jūsų sūnus / dukra ______________________________________                                                 
                                                              (vardas, pavardė) 

20____ m. __________________ mėn. ____ d. dalyvaus _________________________________ 
     (nurodyti renginį, vietą) 

 

Mokinys / ė vyks su mokytoju _____________________________________________________. 

 

Mokinys / ė yra supažindintas su saugaus elgesio reikalavimais renginio metu. 

 
Už saugų mokinio grįžimą iš renginio atsakomybę deleguojame tėvams (globėjams). 

 

______________________________________________________________________________ 
(mokytojo vardas, pavardė, parašas, data, tel. Nr.) 

 

□ Susipažinau ir su visomis sąlygomis sutinku. 

 

□ Įsipareigoju sūnų / dukrą parsivežti asmeniškai, 

 

□ Leidžiu po renginio sūnui / dukrai parvykti savarankiškai. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Tėvų / globėjų vardas, pavardė, parašas, tel. Nr.) 

 

 

 

 

 

  



Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos  

turizmo renginių organizavimo  tvarkos aprašo 

6 priedas 

 

 

SAUGAUS MOKINIŲ ELGESIO RENGINIŲ METU INSTRUKTAŽAS 

 

 

1. Priklausomai nuo renginio sudėtingumo, vietos, mokinių amžiaus, socialinių įgūdžių renginiuose 

galimos įvairios grėsmės, todėl renginių metu mokiniai privalo griežtai laikytis mokytojo ir kitų 

lydinčių asmenų nurodymų bei saugos, elgesio ir etiketo reikalavimų: 

1.1. Vykstant į renginį neatsiskirti nuo grupės, nevėluoti, dalyvauti programoje numatytose veiklose.  

1.2. Nedelsiant informuoti renginio vadovą apie sveikatos būklės pablogėjimą ar kitus atsiradusius 

pavojus; 
1.3. Atsiradus būtinybei išeiti, apie tai būtina informuoti grupės vadovą. 

2. Muziejuose ir parodose: 

2.1. Saugoti ir tausoti muziejaus, parodos ekspozicinę įrangą ir kitas materialines vertybes, klausyti 

ekskursijos vadovo pasakojimo ir nurodymų; 

2.2. Gerbti kitų muziejaus lankytojų teises bei interesus: draudžiama triukšmauti ar kitais būdais 

trukdyti kitiems muziejaus lankytojams; 

3. Atsakingai elgtis gatvėje, transporto priemonėje: 

3.1. Laikytis pėsčiųjų saugaus eismo, dviračių eismo taisyklių reikalavimų gatvėje, transporto 

priemonėje, kelyje; 

3.2. Organizuotą vaikų iki 16 metų grupę vesti leidžiama tik šaligatviais arba pėsčiųjų takais, o ten, 

kur jų nėra, - ir kelkraščiu, bet tik šviesiuoju paros metu, kai matomumas geras, ne daugiau kaip 2 
eilėmis prieš transporto priemonių judėjimo kryptį (kai tai saugu) ir lydimą suaugusiųjų (suaugusių 

asmenų skaičius priklauso nuo to, kiek vaikų yra grupėje). Visiems organizuotos grupės nariams 

rekomenduojama dėvėti ryškiaspalves liemenes; 

3.3. Vietose, kur eismas reguliuojamas, pėstieji privalo vadovautis šviesoforais arba reguliuotojo 

signalais. Jeigu eismas nereguliuojamas, per gatvę privaloma eiti tik per pėsčiųjų perėją arba 

požeminėmis ar esančiomis virš kelio perėjomis, o kur jų nėra - sankryžose pagal šaligatvių arba 

kelkraščių liniją. Kai matomumo zonoje perėjos ar sankryžos nėra, leidžiama eiti per kelią stačiu 

kampu į abi puses gerai apžvelgiamose vietose, tačiau tik įsitikinus, kad eiti saugu; 

3.4. Nespėjusieji pereiti važiuojamosios dalies turi stovėti saugumo salelėje arba ant paženklintos ar 

įsivaizduojamos linijos, skiriančios priešingų krypčių transporto srautus. Baigti eiti per kelią galima 
tik įsitikinus, kad eiti saugu; 

3.5. Artėjant specialiajai transporto priemonei su įjungtais mėlynais ir raudonais (arba tik mėlynais) 

žybčiojančiais švyturėliais ir specialiais garso signalais, pėstieji neturi pradėti eiti per važiuojamąją 

dalį, o esantys važiuojamojoje dalyje privalo nedelsdami iš jos pasitraukti; 

3.6. Einant per perėją pažiūrėti į abi puses bei įsiklausyti, ar neartėja transporto priemonė. 

Kategoriškai draudžiama kalbėti mobiliuoju telefonu, būti užsidėjus ausines. Elgtis ramiai ir būti 

atidiems; 

3.7. Nebėgti į gatvę ar kelią iš už stovinčios transporto priemonės ar kitos kliūties, trukdančios 

apžvelgti vietą, neįsitikinus, kad nėra artėjančių transporto priemonių; 

3.8. Nestovėti viešojo transporto stotelėje arti gatvės, kadangi sustodama viešojo transporto priemonė 

gali kliudyti stovintįjį.  
3.9. Važiuoti riedučiais, riedlentėmis, paspirtukais važiuojamąja dalimi. 

3.10. Eiti dviračių takais; 

3.11. Neliesti neaiškių besimėtančių daiktų;  

3.12. Nelaipioti ant įvairių įrenginių; 



3.13. Neatsiskirti nuo grupės. 

3.14. Tamsiu paros metu būtina segėti atšvaitą. 

3.15. Važiuoti dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims, o išklausiusiems 

atitinkamą mokymo kursą ir turintiems mokymo įstaigos išduotą pažymėjimą, – ne jaunesniems kaip 
12 metų asmenims.  

3.16. Dviratininkų grupė, jei tik įmanoma, turi važiuoti dviračių takais, o kur tokių takų nėra, 

leidžiama važiuoti viena eile važiuojamosios dalies kraštine dešine juosta kuo arčiau jos dešiniojo 

krašto  pasirenkant saugų greitį, atsižvelgiant į aplinkos sąlygas, asmeninius važiavimo įgūdžius; 

3.17. Dviratininkai privalo laikytis saugaus atstumo iki važiuojančiojo prieš juos (stabdymo kelias); 

jei eismas intensyvus ir reikia pasukti į kairę, apsisukti ar pervažiuoti į kitą kelio pusę, dviračio 

vairuotojas turi nulipti ir kirsti važiuojamąją dalį vesdamas dviratį, nesudarydamas kliūties kitoms 

transporto priemonėms; 

3.18. 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. Važiuojant keliu 

tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, dviračio priekyje turi degti baltos šviesos 

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

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

šviesą atspindinčius elementus. Dviračio vairuotojai iki 18 metų privalo būti užsidėję ir užsisegę 

dviratininko šalmą. 

3.19. Važiuojant autobusu, troleibusu: 

3.20. Transporto priemonės laukti atokiau nuo važiuojamosios gatvės dalies. Saugus atstumas apie 2 

m; 

3.21. Prieiti prie autobuso (troleibuso), įlipti į jį ir išlipti galima tik  transporto priemonei visiškai 

sustojus ; 
3.22. Įlipant laikytis turėklų; 

3.23. Įlipus į autobusą (troleibusą) reikia nusiimti kuprinę ir laikyti ją ant kelių arba po sėdyne. 

Negalima dėti jokių daiktų praėjime. Jis turi būti laisvas. 

3.24. Būtina prisisegti saugos diržą, jeigu jis yra. 

3.25. Važiuojančioje transporto priemonėje nevaikščioti, nestovėti (jeigu tai ekskursinis autobusas), 

neatidarinėti langų, neiškišti rankų ar persisverti pro langą, šiukšlinti.   

3.26. Nerekomenduojama transporto priemonėje valgyti. Galima užspringti, be to, gali būti kitų 

žmonių, alergiškų kokiam nors maisto produktui. 

3.27. Išlipant laikytis turėklų; 

3.28. Išlipus nestovėti prie transporto priemonės o greitai paėjėti toliau; 
3.29. Išlipus iš transporto priemonės, neiti pro galą ar priekį, palaukti, kol nuvažiuos, arba paėjėti 

toliau, kad matytųsi kelias; nebėgti per gatvę.  

4. Saugus elgesys gamtoje. Maudymosi ir aplinkosauginiai reikalavimai 

4.1. Būtina laikytis maudymosi atviruose telkiniuose taisyklių; 

4.2. Be vadovo leidimo nelipti į vandenį, nesimaudyti nepažymėtoje maudymosi vietoje;  

4.3. Nešokinėti nuo kranto, valčių, tiltelių, nenardyti;  

4.4. Maudantis nešūkauti, nes šauksmas vandenyje yra pagalbos prašymo signalas; 

4.5. Maudytis vienu metu leidžiama ne daugiau kaip 8 vaikams vadovui stebint; 

4.6. Gylis maudymosi vietose turi būti ne didesnis kaip 0,7 metro ikimokyklinio amžiaus vaikams ir 

vaikams nemokantiems plaukti. Nuo 0,7 metro iki 1,3 metro – mokyklinio amžiaus vaikams ir 

mokantiems plaukti vaikams. 
4.7. Maudytis rekomenduojama saulėtą, nevėjuotą dieną, esant ne žemesnei kaip +20C oro 

temperatūrai (jei vaikai maudosi pirmą kartą. Jeigu vaikai jau yra maudęsi, galima leisti maudytis 

esant ne žemesnei kaip +16 C vandens temperatūrai). Maudymosi trukmė nuo 7 iki 30 min. 

4.8. Karštomis dienomis vaikai gali maudytis 2 kartus per dieną. 



4.9. Saulės procedūros sveikiausios iki 11 val. ir po 16 val. Saulės procedūrų metu vaikai turi būti su 

kepuraitėmis ar skarutėmis. 

4.10. Terminiai nudegimai. Laužą kurti tik su pirštinėmis ir galvos apdangalu specialiai įrengtose 

laužavietėse. Turistinio laužo aukštis neturėtų viršyti 1 m. 
4.11. Esant nušalimui, reikia skubiai eiti į šiltą patalpą. Nušalusių vietų jokiu būdu negalima trinti 

sniegu.  

4.12. Vabzdžių įgėlimai, erkės, šuns, laukinio žvėries įkandimas. Vykstant į gamtą būtina pasirūpinti  

tinkama apranga ir apavu (storapadžiai batai, drabužiai, dengiantys atviras kūno vietas  ir kt.), vengti 

nuošalių sodybų, kur galima grėsmė sutikti nepririštus šunis.  

4.13. Stovyklavietei įsiruošti pasirinkti aukštesnę ir plikesnę vietą  - aukštose žolėse didesnė erkių 

veisimosi tikimybė. Palapines statyti leidžiama ne arčiau kaip 25 m. nuo atviro vandens telkinio. 

4.14. Patekus į stichinės nelaimės zoną - perkūnija, žaibas, stiprus vėjas, audra - nestovėti po aukštos 

įtampos laidais, dideliais medžiais, atviroje vietoje. Slėptis nuokalnėse ar ieškoti kitos užuovėjos. 

Esant vandenyje, stengtis kuo greičiau pasiekti krantą. 
4.15. Kategoriškai draudžiama lankytis buvusiuose kariniuose poligonuose ir karinių dalinių 

teritorijose, avarinės būklės pastatuose ir prie jų. 
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Renginio vadovas 
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              (Vardas, pavardė)                  (Parašas) 
 

 


