
PATVIRTINTA 

Klaipėdos ,,Versmės“ progimnazijos 

direktoriaus 2021-08-31 

įsakymu Nr. U1-22 
 

 

KLAIPĖDOS „VERSMĖS“  PROGIMNAZIJOS 

VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas (toliau – aprašas) nustato vaikų turizmo 

renginių (žygių, išvykų, ekskursijų, sąskrydžių, varžybų) (toliau – turizmo renginiai) organizavimo 

tvarką  Klaipėdos „Versmės“ progimnazijoje. 

2. Aprašo tikslas – reglamentuoti turizmo renginių organizavimą, vykdymą ir laiduoti 

renginiuose dalyvaujančių vaikų saugumą.  

3. Aprašas taikomas mokyklos organizuojamiems ir vykdomiems vaikų iki 16 metų imtinai 

turizmo renginiams Lietuvos Respublikos teritorijoje.  

4. Vaikų grupės, naudodamosi visuomeniniais, vandens keliais, keliaudamos draustiniais ar 

kitomis riboto lankomumo teritorijomis, privalo vadovautis saugaus eismo taisyklėmis, nustatytomis 

šiems keliams ir teritorijoms. 

5. Tvarkos aprašą reglamentuojantys dokumentai: 

5.1. Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas; 

5.2.  LR turizmo įstatymas. 

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 naudojant transporto 

priemones;  

sąskrydis – organizuotas vaikų susibūrimas gamtoje (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 priemones;  

7. Kitos apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 

1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) vartojamas sąvokas. 
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II SKYRIUS 

 TURIZMO RENGINIŲ PROGRAMOS 

  

8. Žygio, ekskursijos, išvykos programas ir sąskrydžio, varžybų nuostatus rengia turizmo 

renginio vadovas, suderinta su pavaduotojais ugdymui, tvirtina mokyklos direktorius.  

9. Turistinės stovyklos programos rengiamos pagal Vaikų vasaros poilsio programų finansavimo 

tvarkos aprašą.

 

III SKYRIUS 

TURIZMO RENGINIŲ DALYVIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

10. Turizmo renginiuose leidžiama dalyvauti:  

10.1.  vienos dienos trukmės žygiuose pėsčiomis, išvykose ir mokomosiose ekskursijose nuo 6 

metų; 

10.2. dviejų dienų žygiuose pėsčiomis nuo 9 metų;  

10.3. žygiuose slidėmis, vandens turizmo priemonėmis nuo 12 metų;  

10.4.  žygiuose dviračiais nuo 12 metų, o jeigu vaikai yra išklausę papildomą mokymo kursą ir 

turi mokyklos išduotą pažymėjimą – ne jaunesniems kaip 10 metų;  

10.5.  sąskrydžiuose, varžybose – šių renginių nuostatuose numatyta tvarka;  

10.6.  jaunesni negu aprašo 9.1 – 9.4 punktuose nurodyti vaikai gali dalyvauti turizmo 

renginiuose tik turėdami tėvų arba teisėtų vaiko globėjų rašytinį sutikimą.  

11. 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. 

12. Vaikų grupei, dalyvaujančiai turizmo renginiuose, mokyklos direktorius skiria turizmo 

renginio vadovą. Didesnėms nei 15 vaikų grupėms skiriami turizmo renginio vadovą ir vadovo padėjėją 

(ne jaunesnius kaip 18 metų).  

13. Sportiniai žygiai vykdomi pagal Lietuvos Keliautojų sąjungos tarybos 1995-03-17 nutarimu 

Nr. 3 patvirtintas taisykles. 

14. Organizuojant išvyką į užsienį, vadovą, padėjėjus ir moksleivių sąrašą tvirtina mokyklos 

steigėjas.   

15. Mokyklos direktorius, užtikrindamas turizmo renginių dalyvių saugumą:  

15.1.  tvirtina turizmo renginio programą, dalyvių sąrašą, turizmo renginio vadovo(-ų) 

kandidatūrą(-as);  

15.2. padeda pasiruošti turizmo renginiui;  

15.3. atsako už pasirengimą turizmo renginiui, jo eigą ir pedagoginius rezultatus;  

15.4. nustato turizmo renginio vadovo(-ų) pareigas;  

15.5. už gerą programos vykdymą gali paskatinti turizmo renginio vadovą ir vaikus;  

15.6. už programos vykdymo pažeidimus turizmo renginio vadovą gali nubausti drausmine 

tvarka. 

16. Turizmo renginio vadovas, užtikrindamas turizmo renginių vaikų saugumą:  

16.1. turizmo renginio vadovas ir jo padėjėjai turi būti susipažinę su šiais nuostatais; 

16.2. rengdamas žygio, ekskursijos, išvykos programą numato detalų maršrutą (atsižvelgia į 

dalyvių amžių, jų pasirengimo lygį ir fizinę būklę, nustato išvykimo, atvykimo vietą ir laiką, nakvynės 

vietą); 

16.3. renginio vadovas  apie vykdomą turizmo renginį informuoja vaikų tėvus ir renginį pradeda 

organizuoti tik gavęs jų sutikimus ir užpildęs visus tris priedus (priedai Nr. 1, 2, 3);  
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16.4. supažindina grupės narius su pirmosios pagalbos teikimu ir naudojimusi pirmosios 

pagalbos vaistinėle, saugaus eismo taisyklėmis, aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos bei maudymosi 

reikalavimais. Saugos instruktažus su vaikais registruoja klasės dienyne;  

16.5. vadovaujantis patvirtinta turizmo renginio programa užtikrina vaikų saugą renginio metu, 

moka suteikti pirmąją medicininę pagalbą;  

16.6. moksleiviams iki 16 metų amžiaus išvykstantiems į užsienį privalo pateikti vieno iš tėvų 

raštišką sutikimą; 

16.7. susidarius situacijai, gresiančiai vaikų saugai pakeičia maršrutą, sustabdo arba nutraukia 

turizmo renginio vykdymą.  

17. Turizmo renginiuose dalyvaujantys vaikai nuo 14 metų:  

17.1. susipažinę su turizmo renginio organizavimo tvarka ir saugos reikalavimais pasirašo 

žurnale;  

17.2. prieš turizmo renginį pasiskirsto pareigomis, užduotimis ir kt.;  

17.3. privalo laikytis elgesio normų, būti drausmingi ir mandagūs, vykdyti turizmo renginio 

vadovo (-ų) nurodymus. 

 

IV SKYRIUS 

MAUDYMOSI REIKALAVIMAI 

 

18. Turizmo renginiuose maudytis galima tik sveikatingumo, higienos, o ne sporto tikslais.  

19. Vykdant turizmo renginius maudymosi vieta parenkama iš anksto. 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.44-2956) reikalavimais.  

20. Maudymosi plotą privalo žinoti visi besimaudantieji.  

21. Maudomasi tik turizmo renginio vadovui leidus ir jam stebint.  

22. Vienu metu gali maudytis ne daugiau kaip 8 vaikai. Maudymosi metu turizmo renginio 

vadovui reikia būti labai atidžiam.  

23. Maudymosi metu draudžiama be reikalo šūkauti, nes šauksmas yra pagalbos prašymo 

signalas.  

 

V SKYRIUS 

 RENGINIŲ PROGRAMŲ FINANSAVIMAS 

  

24. Turizmo renginio dalyvių, rėmėjų lėšos.  

25. Turistinės stovyklos programos gali būti finansuojamos pagal Vaikų vasaros poilsio 

programų finansavimo tvarkos aprašą (saugumo instruktažas supažindinamas renginyje dalyvaujančių 

vaikų saugos instruktavimų registravimo žurnale (priedas Nr. 2).  

26. Turizmo renginiams iš mokinio krepšelio lėšos skirstomos: 

26.1. Lėšų moksleivių pažintinei veiklai panaudojimo tvarką tvirtina Mokyklos Taryba. 

26.2. Remiantis mokyklos tarybos sprendimu, ekskursijos moksleivių pažintinei veiklai       

organizuojamos du kartus per mokslo metus. 

26.3. Ekskursijų maršrutas ir mokinių, vykstančių į ekskursijas sąrašas, sudaromi vieną kartą per 

pusmetį, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi pokyčius.  

26.4. Skatinamų mokinių  sąrašas  mokykloje yra viešai skelbiamas ne vėliau, kaip prieš 2 

savaites iki planuojamos ekskursijos. 
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26.5. Ekskursijos organizuojamos pagal ugdymo turinį 1-8 klasių mokiniams, kurie mokosi gerai 

ir puikiai, iš viso nepraleido pamokų arba praleido ne daugiau kaip 7 per pusmetį, aktyviems 

saviveiklininkams, sportininkams, literatams, konkursų, olimpiadų dalyviams, specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokiniams, padariusiems pažangą pagal savo galimybes, socialiai remtiniems mokiniams. 

26.6. 1–8 klasių mokinių, vyktančių į ekskursijas, sąrašus sudaro:  

26.6.1. klasių vadovai; 

26.6.2. būrelių vadovai; 

26.6.3. dalykų mokytojai; 

26.6.4. specialioji pedagogė; 

26.6.5. Mokinių taryba; 

26.7. galutinį sąrašą ne vėliau kaip savaitė iki renginio tvirtina mokyklos direktorius. 

26.8. 1–4 klasių mokinių, vykstančių į ekskursijas,  sąrašą  siūlo klasių vadovės, tvirtina                        

mokyklos direktorius 

26.9. Klasių koncentrams lėšos paskirstomos vadovaujantis mokinio krepšelio moksleivių 

pažintinei veiklai skiriamomis lėšomis pagal klasių koncentrus ir mokinių skaičių juose. 

 

______________________
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Vaikų turizmo renginių organizavimo  

aprašo  

1 priedas  

 

 

Gerb. ___________________________ 

 

__________m. ________________ mėn. ___ ___ d. yra organizuojamas mokomasis – pažintinis 

turistinis žygis (ekskursija)______________________________. Žygio metu bus atliekami tyrimai, 

renkama kraštotyrinė medžiaga ir t.t. 

 

Išvykstame iš mokyklos kiemo             mėn.__d.___val. Parvykstame į mokyklos kiemą                        

mėn. ___d. ____val. 

 

Kelionės maršrutas: iš________________ iki ___________________ per_____________________. 

Iš viso atstumas apie _______ km. Žygio trukmė ________ val. (Nakvynė ____________________). 

 

Jūsų vaikai yra supažindinti su saugaus elgesio ir eismo žygio metu taisyklėmis ir veiklos programa.  

Prašau Jūsų pakartotinai supažindinti savo vaikus su saugaus elgesio ir eismo taisyklėmis žygio metu, 

ypač prie vandens telkinių ir kelyje. Kviečiame žygio metu būti lydinčiu asmeniu.  

 

Jei nesate įsitikinę, kad bus užtikrintas jūsų vaiko saugumas, nesutinkate dėl kelionės tikslo, veiklos, 

maršruto ar kitų dalykų, siūlome nepasirašyti sutikimo akto (Priedas Nr. 2)  

 

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į mokytoją ____________________________________. 

Skambinti tel._________________________arba mob. _____________________________  

 

Renginio organizatorius ir už moksleivių saugumą žygio metu atsakingas asmuo 

___________________________________________________________________________________ 

(parašas, vardas pavardė, data) 

 

Susipažinau_____________________________      ________________   _______________________        

                        Tėvų, globėjų vardas pavardė                       Parašas                                Data 

  

 

Kontaktinis telefonas žygio metu _______________________________________________________ 
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Vaikų turizmo renginių organizavimo  

aprašo  

3 priedas  

 

 

Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos 

direktorei Gražinai Pocienei 

 

 

 

S U T I K I M A S 

2021-  

Klaipėda 

 

 

 

 Sutinku, kad mano sūnus /dukra/ globotinis/................................................................................ 

                                                                                              (vardas, pavardė) 

 

2021 m.. ......mėn...... d. vyktų į žygį (ekskursiją)........................................................................................  

 

Susipažinau su žygio tikslais, specifika, maršrutu, trukme. Savo sūnų /dukrą/globotinį/ supažindinau su  

saugaus elgesio taisyklėmis  žygio (ekskursijos) metu . 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                    Tėvų /globėjų/vardas, pavardė                                                        Parašas 

 

 

 

    

                                                                   

 

 

 


