
 

 

PATVIRTINTA 

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos 

Direktoriaus 2018  m. sausio 25 d. įsakymu  

Nr. V-15-1 

 

 

VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS PROGIMNAZIJOS VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ 

ORGANIZAVIMO APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos mokinių turizmo renginių organizavimo 

aprašas (toliau – aprašas) nustato mokinių turizmo renginių (žygių, išvykų, ekskursijų, sąskrydžių, 

varžybų) (toliau – turizmo renginiai) organizavimo tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2005-

03-01 įsakymu Nr. ISAK-330, patvirtintu Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašu. 

3. Aprašo tikslas – reglamentuoti turizmo renginių organizavimą, vykdymą ir užtikrinti 

renginiuose dalyvaujančių mokinių saugumą. 

4. Aprašas taikomas visiems Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos mokyklos 

darbuotojams, organizuojantiems ir lydintiems mokinius į turizmo renginius Lietuvoje bei užsienyje. 

5. Turizmo renginiuose dalyvaujančios mokinių grupės, vadovaujasi Lietuvos Respublikos  

teisės aktuose nustatytomis kelių eismo ir gamtos apsaugos taisyklėmis. 

6. Apraše vartojamos sąvokos: 

ekskursija – trumpiau kaip parą trunkantis turistinių objektų lankymas nustatytu maršrutu 

ugdymo tikslais, kurį vykdo gidas arba mokytojas; 

gidas – asmuo, kuris suteikia specialią informaciją apie lankomus muziejus, meno galerijas, 

gamtos, kultūros, mokslo, parodų ar kitus objektus arba vietoves; 

išvyka – organizuotas vaikų grupių keliavimas į numatytą turizmo objektą panaudojant 

transporto priemones; 

sąskrydis – organizuotas vaikų susibūrimas gamtinėje aplinkoje (stovyklavietėje) poilsio ar 

ugdymo tikslais; 

turizmo renginio vadovas – asmuo, turintis tinkamą pasirengimą, organizuojantis 

pasiruošimą turizmo renginiui ir jam vadovaujantis; 

turistinė stovykla – trumpalaikio vaikų poilsio organizavimas rekreacinėje teritorijoje 

įrengtoje stovyklavietėje; 

vaikų turizmo renginys – trumpalaikės neformaliojo vaikų švietimo programos (gali būti 

sudedamoji formaliojo ir neformaliojo švietimo programos dalis) vykdymas keičiant vietą 

pažintiniais, rekreaciniais ir sportiniais tikslais; 

varžybos – organizuotas vaikų (jų grupių) rungtyniavimas ugdymo tikslais; 

žygis – įvairios trukmės ugdymo tikslais organizuotas keliavimas nustatytu maršrutu 

pėsčiomis ar naudojant įvairias transporto priemones; 

7. Kitos apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme 

vartojamas sąvokas. 

 

II. TURIZMO RENGINIŲ PROGRAMOS 

 

8. Turizmo renginių programos rengiamos vadovaujantis Bendrųjų iš valstybės ir 

savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-991 

(Žin., 2004, Nr. 98-3663). 

9. Turizmo renginių programą parengia renginio vadovas, tvirtina progimnazijos direktorius. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8BD8B82CF247
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10. Turistinės stovyklos programos rengiamos pagal Vaikų vasaros poilsio programų 

finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

vasario 2 d. įsakymu Nr. ISAK-165 (Žin., 2005, Nr. 18-591). 

 

III. TURIZMO RENGINIŲ (ŽYGIŲ, IŠVYKŲ, EKSKURSIJŲ, SĄSKRYDŽIŲ, VARŽYBŲ) 

ORGANIZAVIMAS IR TURIZMO RENGINIŲ VADOVŲ PAREIGOS 

 

11. Reikalavimai turizmo renginio vadovui: 

11.1. Būti išklaususiam darbuotojų saugos ir sveikatos mokymus. 

11.2. Turėti galiojantį Vaikų turizmo renginių vadovo pažymėjimą. 

11.3. Turizmo renginio metu turėti šiuos dokumentus: Vaikų turizmo renginių vadovo 

pažymėjimą, renginio programą, mokinių sąrašą, tėvų/globėjų sutikimo raštus ir kt. 

12. Turizmo renginio vadovo pareigos: 

12.1. Apie turizmo renginį Lietuvoje pranešti ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki turizmo 

renginio pradžios progimnazijos direktoriui pateikiant Turizmo renginio prašymą – programą 

(priedas Nr. 1).  

12.2. Turizmo renginiui trunkant ilgiau nei vieną dieną, prie Turizmo renginio prašymo – 

programos pridedami raštiški tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimai (priedas Nr. 2) ir pateikiama 

kiekvienos dienos programa (laisva forma). 

12.3. Mokytojai, vykdydami mokinių projektą „Žalioji savaitė”, turi parengti specialų 

prašymą –aprašymą, pateikdami  aprašo 17 ir 18 punktuose nurodytus dokumentus. 

12.4. Apie turizmo renginį už Lietuvos ribų, pranešti ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki 

turizmo renginio pradžios, progimnazijos direktoriui pateikiant Turizmo renginio prašymą –programą 

(priedas Nr. 1) atskirai pateikiant kiekvienos dienos programą (laisva forma), raštiškus tėvų (globėjų, 

rūpintojų) sutikimus (priedas Nr. 2). 

12.5. Apie turizmo renginį, jo vietą, laiką, trukmę, programą informuoti turizmo renginio 

dalyvius, jų globėjus. 

12.6. Pasirašytinai supažindinti renginio dalyvius su saugaus elgesio taisyklėmis (priedas Nr. 

3). 

12.7. Informuoti dalyko mokytojus ir klasės auklėtoją apie mokinių nedalyvavimą pamokose. 

12.8. Įgyvendinti numatytą turizmo renginio programą. 

12.9. Pakeisti maršrutą, sustabdyti arba nutraukti turizmo renginį, jeigu susidaro situacija, 

gresianti mokinių saugai, sveikatai. Apie pakeitimus nedelsiant informuoti progimnazijos 

administraciją. 

13. Turizmo renginio dalyvių (mokinių) pareigos:  
13.1. Turizmo renginiuose dalyvauti leidžiama tik mokiniams, nustatyta tvarka 

pasitikrinusiems sveikatą, turintiems galiojančią sveikatos pažymėjimo formą Nr. 027- 1/a ir pagal 

sveikatos būklę galintiems dalyvauti renginyje. 

13.2. Susipažinti su turizmo renginio organizavimo ir vykdymo tvarka, taip pat saugaus 

eismo, elgesio, gamtosaugos, priešgaisrinės saugos ir kitais būtinais instruktažais, pasirašant 

programos instruktažo lape (priedas Nr. 4). 

13.3. Turizmo renginiuose laikytis saugaus eismo, saugaus elgesio, gamtosaugos, 

priešgaisrinės saugos, maudymosi reikalavimų, būti drausmingiems ir mandagiems, neatsiskirti nuo 

grupės, vykdyti turizmo renginio vadovo(-ų) nurodymus.  

 

PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS VEIKSMAI 

 

14. Direktorius, užtikrindamas turizmo renginių dalyvių saugumą: 

14.1. Tvirtina vykstančių mokinių sąrašą, maršrutą, renginio datą, laiką, programą (priedas 

Nr. 1). 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.111183C73965
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14.2. Tvirtina turizmo renginio vadovą(-us), lydinčius asmenis (15 vaikų grupei skiriamas 1 

turizmo renginio vadovas, o vykstant į užsienį 10 mokinių grupei skiriamas 1 turizmo renginio 

vadovas). 

15. Vienas direktoriaus įsakymu patvirtinto turizmo renginio programos egzempliorius 

įsegamas į atitinkamą dokumentų bylą, kitas atiduodamas turizmo renginio vadovui, kuris privalo 

turėti programą su savimi turizmo renginio metu. 

 

V. Projekto „Žalioji savaitė“ organizavimo tvarkos aprašas 
 

16. Projekto „Žalioji savaitė” metu atsakingi asmenys (mokytojai, budintys tėvai) vadovaujasi 

patvirtintu maršrutu ir planu bei kelių eismo, gamtosaugos, maudymosi (plaukimo), priešgaisrinės 

saugos, sanitarinės-epideminės saugos taisyklėmis.  

17. Klasės auklėtojas, teikdamas prašymą apie projektą, kartu prideda „Žaliosios savaitės” 

projekto prašymą – aprašą (priedas Nr. 5) ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki projekto pradžios. 

18. Prieš prasidedant projektui „Žalioji savaitė” jos vadovas informuoja įstaigos ar 

organizacijos administraciją. Mokinius supažindina su saugos instrukcija. Žurnale įrašoma įsakymo 

data ir numeris, renginio laikas ir maršrutas. Projekte dalyvaujantys tėvai pasirašo budėjimo grafike 

(priedas Nr. 6) ir tampa atsakingi už mokinių saugumą, sveikatą ir gyvybę. 

19. Grupės vadovas turi teisę pakeisti maršrutą arba nutraukti renginį, jei kyla pavojus 

ugdytinių gyvybei ir saugumui. 

20. Projekto „Žalioji savaitė” dalyviai privalo: 

 20.1. Būti drausmingi, saugoti savo, kitų dalyvių sveikatą, besąlygiškai vykdyti vadovų 

nurodymus. 

20.2. Neišsiskirstyti ir savavališkai neatsiskirti nuo grupės. 

 20.3. Prieš ilgalaikius turistinius žygius dalyviai, nepriklausantys pagrindinei fizinio 

pajėgumo grupei, turi pasitikrinti sveikatą ir gauti gydytojo leidimą. 

 20.4. Iki renginio pradžios gerinti techninį bei fizinį pasirengimą, išklausyti 

gamtosaugos, priešgaisrinės saugos, kelių eismo taisyklių, pirmosios pagalbos ir saugos instruktažus. 

20.5. Laikytis higienos taisyklių. 

20.6. Renginio metu, ypač maudantis, laikytis savisaugos reikalavimų. 

20.7. Laikytis sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžių. 

20.8. Saugoti gamtos, istorijos ir architektūros paminklus. 

21. Grupės vadovas (pavaduotojas), parinkdamas maudymosi vietą ir organizuodamas 

renginius vandenyje, atsižvelgia į traumų profilaktikos reikalavimus plaukimo pratybų, turistinių 

žygių, išvykų, ekskursijų metu. Maudomasi higienos, sveikatinimo, o ne sportiniais tikslais. 
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Priedas Nr. 1  

PATVIRTINTA 

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos direktoriaus  

__________________________________ 

 
(įsakymo data, numeris) 

 

............................................................................. 
(VARDAS, PAVARDĖ) 

............................................................................. 
(pareigos) 

 

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos 

Direktoriui 

 

........................................... klasės (klasių) turizmo renginio (išvykos, ekskursijos, sąskrydžio, 

varžybų ir kt.) 

 PRAŠYMAS - PROGRAMA 

............................. 
(data) 

 

Prašau (prašome) leisti vykti į ………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                               (Turizmo renginio pavadinimas; vieta) 

Maršrutas:……………………………………………………………………………………………………….. 

Išvykimo data ir laikas: ……………………………..   Grįžimo data ir laikas: …………………………….. 

Turizmo renginio uždaviniai:  

1. .………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………….................................. 

Nakvynės (-ių) vieta (-os).................................................................................................................................... 

Dalyvaujančių mokinių sąrašas: 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė 

1.  16.  

2.  17.  

3.  18.  

4.  19.  

5.  20.  

6.  21.  

7.  22.  

8.  23.  

9.  24.  

10.  25.  

11.  26.  

12.  27.  

13.  28.  

14.  29.  

15.  30.  

Suderinta su dalykų mokytojais. 

 

Mokinius lydi ir už jų saugumą atsako: 

 

   ................................                                ...................................................................................... 
                      (parašas)                                                                                            (vardas, pavardė) 

 

    ................................                               ...................................................................................... 
                     (parašas)                                                                                            (vardas, pavardė) 
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Priedas Nr. 2 

 

 
VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS PROGIMNAZIJA 

 

 

Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo apie organizuojamą turizmo renginį  sutikimo 

lapas  

 

Gerb……………………................................................................................................................ 

Pranešame, kad Jūsų sūnus/duktė ................................................................................................ 

20.…m. ………………..mėn. ….d. ……val. išvyksta į ……………………............................... 
                    (nurodyti turizmo renginio vietą, miestą, šalį) 

Iš turizmo renginio planuojame parvykti 20.…m. ……………. mėn. ….. d. ...…val. 

Turizmo renginio organizatorius,  tel. ………………………………………................................... 

                                                                               (v., pavardė, parašas) 

 

 

................................................................................................................................................................ 
(kirpimo linija) 

 

 

Tėvų (globėjų) sutikimas dėl vaiko dalyvavimo turizmo renginyje 

 

 

Susipažinau ir leidžiu dukrai/sūnui ……………………………………........................................... 
     (vardas, pavardė, klasė) 

20.…m. ………………..mėn. ….d. ……val. išvykti į turizmo renginį  

 

…………………….............................................................................................................................. 
                                                           (nurodyti turizmo renginio vietą, miestą, šalį) 

 

Įsipareigoju pasirūpinti, kad sūnus/duktė.............................................................................................. 

turėtų asmens dokumentą, sveikatos ir kelionių draudimą (tarptautinėse kelionėse).  

Sutinku, kad mano sūnui/dukrai esant reikalui būtų suteikta būtinoji medicininė pagalba. 

Papildoma informacija: 

Mano sūnus/duktė serga šiomis ligomis (nurodyti) .............................................................................. 

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

Mano sūnus/duktė reguliariai ar esant reikalui vartoja šiuos vaistus (nurodyti) ir juos turės kelionės 

metu ...................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................... 
Tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė, parašas, telefonas, data 

 

 

....................................................................................................................... 
Mokinio vardas, pavardė, parašas, telefonas, data 

 



6 

  

 

 

Priedas Nr. 3 
 

 

VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ TURIZMO RENGINIŲ 

SAUGOS, SVEIKATOS IR ELGESIO TAISYKLĖS 
 

I. BENDROJI DALIS 
 

1. Šios taisyklės yra norminis progimnazijos dokumentas, nusakantis mokiniams jų veiklos ir 

elgesio reikalavimus išvykos, ekskursijos, žygio, stovyklos ir t.t. (toliau – turizmo renginys) metu, 

kad nebūtų padaryta žala gamtai, savo ir kitų mokinių saugai, sveikatai ar gyvybei.  

2. Taisyklės nusako su mokinių veikla susijusius pavojus, riziką ir reikalauja griežtai laikytis 

saugos priemonių, elgesio, drausmės taisyklių ir etiketo reikalavimų kiekviename turizmo renginyje 

(ar turizmo renginio etape).  

3. Mokiniui, pasirašytinai supažindintam su šiomis taisyklėmis ir pažeidusiam šiuos taisyklių 

reikalavimus, taikoma administracinė atsakomybė ir drausminė nuobauda pagal progimnazijoje 

numatytą tvarką.   

 

II. BENDRI SAUGAUS ELGESIO REIKALAVIMAI 

 

4. Laiku atvykti į turizmo renginį.  

5. Vykdyti turizmo vadovo (mokytojo) nurodymus.  

6. Griežtai laikytis šių Mokinių turizmo renginių saugos, sveikatos ir elgesio taisyklių.  

7. Neatsiskirti nuo grupės.  

8. Laikytis saugaus eismo taisyklių.  

9. Būti drausmingiems, mandagiems; netriukšmauti, nerėkti.  

10. Kultūringai elgtis visuomeniniame transporte, laikytis etiketo taisyklių.  

11. Nešiukšlinti viešose vietose, viešajame transporte.  

12. Elgtis draugiškai ir būti dėmesingiems vienas kitam.  

13. Atlikti turizmo vadovo (mokytojo) ar kito pedagogo paskirtas užduotis.  

14. Gamtoje:  

14.1. draudžiama teršti gamtą, naikinti arba žaloti medžius, gyvūnus ir t.t.;  

14.2. kūrenti laužus galima tik specialiai tam įrengtose laužavietėse ir stovyklavietėse;  

14.3. draudžiama deginti atliekas, mėtyti degančius degtukus, naikinti priešgaisrinius 

įrenginius.  

 

II. VEIKSMAI PRIEŠ TURIZMO RENGINĮ 
 

15. Dalyvauti turizmo renginio organizavimo veikloje.  

16. Informuoti tėvus apie turizmo renginio tikslą, datą ir laiką.  

17. Patikslinti, ar į sąrašą taisyklingai įrašyta asmens vardas, pavardė.  

18. Išklausyti šį instruktažą ir pasirašyti turizmo renginio programos atitinkamoje skiltyje.  

19. Vykstant į turizmo renginį reikia:  

19.1. vežtis tik greitai negendančius maisto produktus; 

19.2. pasirūpinti tinkama sezonui apranga;  

19.3. turėti apsauginių priemonių nuo saulės ir vabzdžių;  

19.4. jei sergama lėtinėmis ir kitomis ligomis, informuoti apie tai turizmo vadovą (mokytoją), 

pasiimti reikiamų vaistų;  

19.5. draudžiama vežtis ir vartoti svaigiųjų gėrimų, narkotinių medžiagų bei kitų sveikatai ar 

gyvybei pavojingų medžiagų, priemonių.  
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III. SAUGAUS ELGESIO REIKALAVIMAI EINANT PĖSČIOMIS 

 

20. Organizuotai pėsčiųjų grupei mieste draudžiama eiti važiuojamąja kelio dalimi, dviračių 

takais. 

21. Organizuota pėsčiųjų grupė už miesto ribų ar vietovėse, kuriose nėra šaligatvių, 

važiuojamąja dalimi privalo:  

21.1. eiti kolona ne daugiau kaip 2 eilėmis kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto 

ir tik transporto priemonių judėjimo kryptimi;  

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

vėliavėlėmis bei vilkėti ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais. 

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

važiuojamąja dalimi draudžiama.  

23. Norėdamas pereiti perėją pėstysis privalo:  

23.1. eiti šaligatvių dešine puse iki pėsčiųjų perėjos;  

23.2. sustoti dešinėje pėsčiųjų perėjos pusėje;  

23.3. sustoti toliau nuo važiuojamosios dalies;  

23.4. pažiūrėti į kairę;  

23.5. pažiūrėti į dešinę pusę ir įsiklausyti;  

23.6. jei transporto priemonių arti nėra arba jos sustojo praleisti, reikia dar kartą pasižiūrėti į 

kairę. Įžengti į važiuojamąją dalį pėsčiųjų perėjose pėstiesiems leidžiama tik po to, kai įvertina 

atstumą iki artėjančių transporto priemonių ir jų greitį;   

23.7. per pėsčiųjų perėją eiti tiesiai, ne įstrižai, neperžengiant jos ribų, be reikalo nedelsti ar 

nestoviniuoti;    

23.8. visą laiką stebėti gatvę, pasižiūrėti į abi puses.  

23.9. jei transporto priemonė atvažiuoja iš dešinės pusės, reikia nesiblaškyti, bet ramiai sustoti 

gatvės viduryje ir palaukti kol transporto priemonė sustos arba kol pravažiuos.  

23.10. eiti per gatvę galima tik įsitikinus, jog eiti saugu.  

24. Norėdamas pereiti nereguliuojamą šviesoforo sankryžą, pėstysis privalo:  

24.1. eiti šaligatviu dešine puse iki sankryžos;  

24.2. sustoti dešinėje pėsčiųjų perėjos pusėje;  

24.3. sustoti toliau nuo važiuojamosios dalies;  

24.4. pažiūrėti į kairę;  

24.5. pažiūrėti į dešinę pusę ir įsiklausyti;  

24.6. jei transporto priemonių arti nėra arba jos sustojo praleisti, reikia dar kartą pasižiūrėti į 

kairę. Įžengti į važiuojamąją dalį pėsčiųjų perėjose pėstiesiems leidžiama tik po to, kai įvertina 

atstumą iki artėjančių transporto priemonių ir jų greitį.   

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

25.1. geltona šviesa;  

25.2. raudona šviesa.  

26. Leidžiama eiti, kai dega žalia šviesa.  

27. Per pėsčiųjų perėją eiti tiesiai, ne įstrižai, neperžengiant jos ribų, be reikalo nedelsti ar 

nestoviniuoti.  

 

IV. SAUGAUS ELGESIO REIKALAVIMAI VAŽIUOJANT DVIRAČIU 

 

28. Dviračiu 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.  

29. 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 prie drabužių kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje prisisegęs šviesą 

atspindinčius elementus.  
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30. Dviračių 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.  

31. 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 ja ir kuo arčiau dešiniojo krašto. Dviračio 

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.  

32. Dviračių vairuotojams draudžiama:  

32.1. važiuoti važiuojamąja dalimi, jeigu įrengti dviračių takai;  

32.2. važiuoti automagistralėmis ir greitkeliais;  

32.3. važiuoti nelaikant vairo bent viena ranka;  

32.4. vežti keleivius;   

32.5. būti velkamiems kitų transporto priemonių;  

32.6. vilkti kitas transporto priemones;  

32.7. važiuoti įsikibus į kitas transporto priemones.  

 

V. SAUGAUS ELGESIO REIKALAVIMAI VYKSTANT TRANSPORTU 

 

33. Maršrutinio transporto leidžiama laukti tik stotelių laipinimo aikštelėse, o kur jų nėra –  

prie stotelės ženklo ant šaligatvio ar kelkraščio.  

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

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

35. 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.  

36. Keleiviams draudžiama blaškyti vairuotojo dėmesį ir trukdyti jam vairuoti transporto 

priemonę.  

37. Važiuodamas ne miesto transportu keleivis privalo sėdėti, nevaikščioti po transporto 

priemonės saloną.  

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

diržą.  

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

 

VI. SAUGUS ELGESYS KELIAUJANT LAIVAIS IR LĖKTUVAIS 

 

40. Kelionė laivu įpareigoja gerai pasirengti, nusiteikti psichologiškai, kelionės metu būti 

drausmingiems, korektiškiems, mandagiems. 

41. Prieš kelionę kiekvienas dalyvis pasirūpina asmenine vaistinėle, kuri jam reikalinga, kad 

nesusirgtų jūros liga. Jeigu jos neišvengėte, laikykitės kajutės rėžimo. Praneškite grupės vadovui apie 

savijautą ir informuokite, kur būsite. Esant reikalui, grupės vadovas kreipiasi pagalbos į laivo 

medicinos tarnybą. 

42. Plaukiant laivu ar skrendant lėktuvu, privaloma laikytis visų keleiviams nustatytų taisyklių 

ir palydovų reikalavimų. 

43. Visur ir visada būti punktualiems. 

44. Savavališkai nelipti į lėktuvą ar keltą. Sulaukti leidimo įlipti.  

45. Drausmingai, kultūringai elgtis, netrukdyti vieni kitiems. 
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VII. SAUGAUS ELGESIO REIKALAVIMAI MAUDANTIS 

 

46. Maudymosi reikalavimai:  

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

46.2. vykdant turizmo renginius maudymosi vieta parenkama iš anksto;  

46.3. maudytis galima tik turizmo vadovui (mokytojui) leidus bei jam stebint;  

46.4. maudytis tik paplūdimiuose arba įrengtose maudymosi vietose;  

46.5. maudytis gali ne daugiau kaip 8 vaikai vienu metu;  

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

signalas;  

46.7. pastebėjus pavojų sveikatai, gyvybei ar įvykus nelaimei nedelsiant informuoti turizmo 

vadovą (mokytoją);  

46.8. maudymosi plotą privalo žinoti visi nesimaudantieji. 

 

VII. VEIKSMAI PO TURIZMO RENGINIO 

 

47. Padėti sutvarkyti turizmo renginiui naudotas priemones, inventorių. 

48. Palikti turizmo renginio vietą tvarkingą ir švarią.  

49. Be vadovo leidimo neišeiti iš turizmo renginio. 

50. Saugiai grįžti namo.  

 

 

___________________________ 
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Priedas Nr. 4  

 

 

TURIZMO RENGINIO SAUGOS INSTRUKTAŽAS 

 

 

 

Turizmo renginio pavadinimas ……………………………………………………………………….. 

 

Turizmo renginio data ………………………………………………………………………............... 

 

  

 

Eil. nr. Mokinio vardas, pavardė Klasė Mokinio parašas 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

 

Turizmo renginio vadovas 

     ................................                               ...................................................................................... 
                     (parašas)                                                                                            (vardas, pavardė) 

 

 



11 

  

 

 

Priedas Nr. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS  PROGIMNAZIJA 

  

 

 

 

 

Projekto aprašas 

 

„ŽALIOJI SAVAITĖ“ 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  
Mokytoja: Vardas, pavardė 

  

  

                                                       

  

  

  

  

  

              

 

 

 

 

Vilnius 

Data 
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Turinys 

 

Tikslai 

Uždaviniai 

Taikomi mokymosi metodai 

Dalyviai (Priedas Nr. 1) 

Dalyvių tėvų sutikimai (Priedas Nr. 2) 

Dalyvių saugos instruktažas (Priedas Nr. 4) 

Budintys tėvai (Priedas Nr. 6) 

Laukiami projekto rezultatai 

Sodybos aprašymas 

Savaitės programa 
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Priedas Nr. 6 

 

 

PROJEKTO „ŽALIOJI SAVAITĖ“ 
 

TĖVŲ BUDĖJIMO GRAFIKAS 

 

Data  

 

 Data,  

savaitės diena 

Data, 

 savaitės diena 

Data,  

savaitės diena 

Data,  

savaitės diena 

Data,  

savaitės diena 

Diena Vardas, 

pavardė 

    

Naktis Vardas, 

pavardė 

    

  

Budinčių tėvai: 

 

1. ....................................................................................... 

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

(vardas, pavardė)     

 (parašas) 

2. ....................................................................................... 

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

(vardas, pavardė)     

 (parašas) 

 
3. ....................................................................................... 

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

(vardas, pavardė)     

 (parašas) 

 
4. ....................................................................................... 

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

(vardas, pavardė)     

 (parašas) 
 

5. ....................................................................................... 

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

(vardas, pavardė)     

 (parašas) 
6. .......................................................................................  

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

(vardas, pavardė)     

 (parašas) 
 


