
 
 
 
 
 

 
MOKINIŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO NUOSTATAI 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Mokinių turizmo renginių organizavimo nuostatai (toliau – nuostatai) nustato mokinių 

turizmo renginių (žygių, išvykų, ekskursijų, sąskrydžių, varžybų) (toliau – turizmo renginiai) 
organizavimo tvarką Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero vidurinėje mokykloje ir yra parengti 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu vaikų turizmo 
renginių organizavimo aprašu (2005 m. kovo 1d. įsakymu Nr. ISAK -330). 
       2. Nuostatų tikslas – reglamentuoti turizmo renginių organizavimą, vykdymą ir laiduoti 
renginiuose dalyvaujančių vaikų saugumą. 

3. Nuostatos taikomos mokyklos mokytojams, organizuojantiems ir vykdantiems vaikų iki 
18 metų imtinai turizmo renginius. 

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos:  
            ekskursija – trumpiau kaip parą trunkantis turistinių objektų lankymas nustatytu maršrutu 
ugdymo tikslais, kurį vykdo gidas arba mokytojas; 
            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;  
            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 priemones. 

                    
II. DALYVIAI 

 
           5. Turizmo renginiuose leidžiama dalyvauti: 
             5.1. vienos dienos trukmės žygiuose pėsčiomis, išvykose ir mokomosiose ekskursijose nuo 
6 metų; 

  5.2. dviejų dienų žygiuose pėsčiomis nuo 9 metų; 
           5.3. žygiuose slidėmis,  vandens turizmo priemonėmis nuo 12 metų; 
           5.4. žygiuose dviračiais nuo 12 metų; 
           5.5. sąskrydžiuose, varžybose – šių renginių nuostatuose numatyta tvarka; 
           6. Vaikai, nepriskirti pagrindinei medicininei fizinio pajėgumo grupei arba turintys 
specialiųjų ugdymosi poreikių, dviejų dienų ir ilgiau trunkančiuose turizmo renginiuose gali 
dalyvauti tik su gydytojo leidimu. 
           7.  Turizmo renginiuose dalyvaujantis vaikai privalo laikytis elgesio normų, būti drausmingi 
ir mandagūs, vykdyti turizmo renginio vadovo(-ų) nurodymus. 
           8. Vaikų grupei, dalyvaujančiai turizmo renginiuose, mokyklos direktorius skiria lydintį 
mokytoją. Didesnėms nei 15 vaikų grupėms skiriami 2 asmenys, iš kurių vienas – mokytojas, 
antras gali būti tėvų atstovas.  
 
 

PATVIRTINTA 
Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero vidurinės 
mokyklos direktoriaus  
2012 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V - 282 



 
  III.   RENGINIO VADOVŲ, ORGANIZATORIŲ PAREIGOS 
 

  9.   Turizmo renginio vadovu, organizatoriumi gali būti mokytojas, atestuotas darbuotojų 
saugos ir sveikatos klausimais ir  įgijęs pažymėjimą, kad gali dirbti vaikų turizmo renginių 
vadovu; 
    10.Turizmo renginio vadovo (mokytojo) pareigos: 
    10.1 ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas raštu pranešti mokyklos direktoriui apie 
planuojamą  organizuoti turistinį renginį; 
    10.2. ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki organizuojant turistinį renginį parengti 
turizmo renginio programą, kurioje nurodomas detalus maršrutas (atsižvelgiant į dalyvių amžių, jų 
pasirengimo lygį ir fizinę būklę, sveikatos būklę, nustato išvykimo, atvykimo vietą ir laiką, 
nakvynės vietą) (1 priedas), vykstančių mokinių sąrašą (2 priedas), saugos ir sveikatos instrukciją, 
gauti raštiškus tėvų sutikimus (4 priedas); 

    10.3 sudarant mokinių, vykstančių į turizmo renginį, sąrašą  įtraukti tik tuos mokinius, 
kurie turi tėvų sutikimus. Tėvų arba teisėtų vaiko globėjų rašytiniai sutikimai reikalingi tik 
vykstant į turizmo renginį už Medininkų seniūnijos ribų; 
           10.4. vadovaujantis patvirtinta turizmo renginio programa, užtikrinti vaikų saugą renginio 
metu, suteikti pirmąją medicininę pagalbą; 
 
    IV.   SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 
 
    11. Prieš išvykstant į turistinį renginį, jo organizatorius (mokytojas): 

11. 1.  supažindina mokinius su pirmosios pagalbos teikimu, saugaus eismo taisyklėmis, 
aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos bei maudimosi reikalavimais; 
 11.2.     pasirašytinai supažindina su parengta saugos ir sveikatos instrukciją; 
   11.3.   saugos instruktažus su mokiniais registruoja žurnale, kuris saugomas raštinėje (3 
priedas). 
    11.4.   susidarius situacijai, gresiančiai mokinių saugai, pakeičia maršrutą, sustabdo arba 
nutraukia turizmo renginio vykdymą. 
 
  V.   RENGINIO VADOVO, ORGANIZATORIAUS VEIKSMAI,  

ĮVYKUS NELAIMINGAM ATSITIKIMUI 
 
    12.  Turizmo vadovo veiksmai nelaimingo atsitikimo atveju turizmo renginio metu: 
    12.1.  esant reikalui suteikia pirmąją pagalbą; 
    12.2.  praneša mokyklos vadovybei apie įvykį žodžiu ir raštu; 
    12.3.  informuoja mokinių tėvus (globėjus); 
    12.4.  kviečia greitąją pagalbą. 
 

VI. MOKYKLOS DIREKTORIAUS VEIKSMAI 
 

    13.  Mokyklos direktorius, užtikrindamas turizmo renginių dalyvių saugumą: 
    13.1. tvirtina turizmo renginio programą, prie kurios pridedamas dalyvių sąrašas, saugos ir 
sveikatos instrukcija; 
    13.2. saugos ir sveikatos klausimais moko ir atestuoja turizmo renginių vadovą(-us), 
vadovaudamasis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų 
nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos  ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-223/V-792 
(Žin., 2004, Nr.13-395), nustatyta tvarka; 
   13.3.  padeda pasiruošti turizmo renginiui; 
    13.4.  nustato turizmo renginių vadovo(-ų)  pareigas; 
    13.5.  už gerą programos vykdymą gali paskatinti turizmo renginio vadovą  ir vaikus; 



    13.6. už programos vykdymo pažeidimus turizmo renginio vadovą gali nubausti drausmine 
tvarka.  
    VII.  REIKALAVIMAI VYKDANT MAUDIMĄSI 
 
    14. Maudimosi reikalavimai:  
    14.1.  turizmo renginiuose maudytis galima tik sveikatingumo, higienos, o ne sporto 
tikslais;  
    14.2. vykdant turizmo renginius maudimosi vieta parenkama iš anksto. Maudytis leidžiama 
tik paplūdimiuose ir kitose nustatyta tvarka įrengtose maudimosi 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.  
   14.3. maudimosi plotą privalo žinoti visi besimaudantieji; 
    14.4. maudomasi tik turizmo renginio vadovui leidus ir jam stebint; 
    14.5. vienu metu gali maudytis ne daugiau kaip 8 vaikai. Maudimosi metu turizmo renginio 
vadovui reikia būti labai atidžiam; 
    14.6. maudimosi metu draudžiama be reikalo šūkauti, nes šauksmas yra pagalbos prašymo 
signalas. 
 

VIII. KITI REIKALAVIMAI 
 
     15. Kūrenti laužus galima tik specialiai tam įrengtose laužavietėse ir stovyklavietėse. 
     16. Draudžiama naikinti priešgaisrinius įrenginius, deginti atliekas, mėtyti degančius 
degtukus, teršti gamtą, naikinti arba žaloti medžius, gyvūnus. 
     17. Pastebėjus gaisrą, skubiai pranešti apie jį priešgaisrinei tarnybai, telefonu 01 (112). 
     18. Vykstant į turizmo renginį reikia: nesivežti greitai gendančių maisto produktų, 
pasirūpinti tinkama sezonui apranga, turėti pirmosios medicinos pagalbos rinkinį, esant rimtiems 
sveikatos sutrikimams, skubiai pranešti greitosios medicinos pagalbos tarnybai, telefonu 03 (112). 
     49. Turizmo renginiuose laikytis saugaus eismo taisyklių ir žmogaus saugos reikalavimų. 
 

_________________ 
 

 
 



                        
 

VILNIAUS R. MEDININKŲ ŠV. KAZIMIERO VIDURINĖ MOKYKLA 
 
 
 
 
 
 

TURIZMO RENGINIO PROGRAMA 
 

1. Programos pavadinimas (arba maršrutas)___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

2. Programos rengėjas, jo kvalifikacija_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

Programos trukmė (data, išvykimo – parvykimo laikas, nurodyti kokiu transportu vykstama 

maršrutinių arba specialiai užsakytų, nurodyti transporto priemonės registracijos Nr.)___________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

Dalyviai, jų skaičius, amžius________________________________________________________ 

3. Tikslas______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

4. Uždaviniai___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. Trumpas turinys______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
Programą parengė   ________________________________________________ 
                                           (vardas, pavardė, parašas) 

TVIRTINU 
Mokyklos direktorius  
 
Mečislava Petkevič  
20___-____-_____ 

Priedas 1 



 
 

VILNIAU R. MEDININKŲ ŠV. KAZIMIERO VIDURINĖ MOKYKLA 
  

TURIZMO RENGINIO  
 

______________________________________________________  
(renginio pavadinimas) 

 
DALYVIŲ SĄRAŠAS 

 
Eil. 

Nr.  

Mokinio vardas, pavardė Gim. data Klasė  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Priedas 2 



 
VILNIAU R. MEDININKŲ ŠV. KAZIMIERO VIDURINĖ MOKYKLA 

 
TĖVŲ ARBA TEISĖTŲ VAIKO GLOBĖJŲ  

RAŠYTINIS SUTIKIMAS 
 
 Sutinku, kad mano vaikas (globotinis)___________________________________________ 
       (vardas, pavardė) 

vyktų į ekskursiją, išvyką, turistinį žygį ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
                   (renginio programos pavadinimas, data, laikas) 
______________________________________________________________________________________. 
 
Tėvai įrašo informaciją apie vaiko sveikatos sutrikimus  (pvz. serga epilepsija, širdies nepakankamumu, alergija, 
migrena ir kt.)___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________. 
 
Renginio organizatorius                                                  ______________________________ 

                                                                 (vardas, pavardė, parašas) 
 
Tėvai (tėvas, motina) arba teisėtas vaiko globėjas    ____________________________________________  

                                                                                          (parašas, vardas, pavardė) 
 
 

 
 

 
 

VILNIAU R. MEDININKŲ ŠV. KAZIMIERO VIDURINĖ MOKYKLA 
 

TĖVŲ ARBA TEISĖTŲ VAIKO GLOBĖJŲ  
RAŠYTINIS SUTIKIMAS 

 
 Sutinku, kad mano vaikas (globotinis)___________________________________________ 
       (vardas, pavardė) 

vyktų į ekskursiją, išvyką, turistinį žygį ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
                   (renginio programos pavadinimas, data, laikas) 
______________________________________________________________________________________. 
 
Tėvai įrašo informaciją apie vaiko sveikatos sutrikimus  (pvz. serga epilepsija, širdies nepakankamumu, alergija, 
migrena ir kt.)___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________. 
 
Renginio organizatorius                                                  ______________________________ 

                                                                 (vardas, pavardė, parašas) 
 
Tėvai (tėvas, motina) arba teisėtas vaiko globėjas    ____________________________________________  

                                                                                          (parašas, vardas, pavardė)

Priedas 4 

 

Priedas 4 



 
VILNIAU R. MEDININKŲ ŠV. KAZIMIERO VIDURINĖ MOKYKLA 

 
RENGINIUOSE DALYVAUJANČIŲJŲ VAIKŲ SAUGOS INSTRUKTAVIMŲ REGISTRACIJOS  ŽURNALAS  

 
Įsakymo 

data ir Nr.   
Instruktuojamojo asmens 

vardas, pavardė   
Gimimo 

metai 
Data  Trumpas instruktažo turinys   Instruktažo vykdytojo 

pareigas, v., pavardė  
Instruktažo 
vykdytojo 

parašas  

Instruktuoto 
asmens 
parašas  

        

Priedas 3 

Priedas 3 



VILNIAU R. MEDININKŲ ŠV. KAZIMIERO VIDURINĖ MOKYKLA 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENGINIUOSE DALYVAUJANČIŲJŲ VAIKŲ SAUGOS INSTRUKTAVIMŲ 
REGISTRACIJOS  ŽURNALAS  

 
Nr. _______ 

  
 



VILNIAU R. MEDININKŲ ŠV. KAZIMIERO VIDURINĖ MOKYKLA 
 

RENGINIUOSE DALYVAUJANČIŲJŲ VAIKŲ SAUGOS INSTRUKTAVIMŲ REGISTRACIJOS  ŽURNALAS  
 

Įsakymo 
data ir Nr.   

Instruktuojamojo asmens 
vardas, pavardė   

Gimimo 
metai 

Data  Trumpas instruktažo turinys   Instruktažo vykdytojo 
pareigas, v., pavardė  

Instruktažo 
vykdytojo 

parašas  

Instruktuoto 
asmens 
parašas  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Priedas 4 



Įsakymo 
data ir Nr.   

Instruktuojamojo asmens 
vardas, pavardė   

Gimimo 
metai 

Data  Trumpas instruktažo turinys   Instruktažo vykdytojo 
pareigas, v., pavardė  

Instruktažo 
vykdytojo 

parašas  

Instruktuoto 
asmens 
parašas  
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