
PATVIRTINTA 

   TMM direktoriaus 

   2021-10-11 įsakymu Nr. V-32  

 

TAURAGĖS MENO MOKYKLOS 

MOKINIŲ TURIZMO RENGINIŲ( EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, ŽYGIŲ IR KT.)                                           

ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

               I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių turizmo renginių, ekskursijų ir žygių organizavimo tvarkos aprašas 

(toliau –Aprašas) nustato vaikų turizmo renginių (ekskursijų, išvykų, žygių ir kt.), (toliau 

turizmo renginiai) organizavimo tvarką Tauragės meno mokykloje. Aprašas parengtas 

vadovaujantis 2005 m. kovo 1 d. ŠMM ministro įsakymu Nr. ISAK-330. 

  2. Nuostatos taikomos visiems mokytojams, organizuojantiems ir vykdantiems 

vaikų iki 18 metų turizmo renginius Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

3. Nuostatuose 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 

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.  SKYRIUS 

TURIZMO RENGINIŲ DALYVIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

    4. Turizmo renginiuose leidžiama dalyvauti:  

 4.1 vienos dienos trukmės žygiuose pėsčiomis, išvykose ir mokomosiose ekskursijose 

nuo 6 metų; 

  4.2. dviejų dienų žygiuose pėsčiomis nuo 9 metų;  

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

4.4. žygiuose dviračiais nuo 12 metų, o jeigu mokiniai  yra išklausę papildomą mokymo 

kursą ir turi išduotą pažymėjimą – ne jaunesniems kaip 10 metų;  

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

              4.6. jaunesni negu tvarkos 4.1.-4.3. punkte nurodyti vaikai gali dalyvauti turizmo 

renginiuose tik turėdami tėvų arba teisėtų vaiko globėjų rašytinį sutikimą (4 priedas); 

              4.7. mokiniai, nepriskirti pagrindinei medicininei fizinio pajėgumo grupei arba turintys 

specialiųjų ugdymosi poreikių, dviejų dienų ir ilgiau trunkančiuose turizmo renginiuose gali 

dalyvauti tik su gydytojo ir tėvų leidimu; 

5. Mokinių grupei, dalyvaujančiai turizmo renginiuose, mokyklos direktorius skiria 

turizmo renginio vadovą. Didesnėms nei 15 vaikų grupėms skiriami keli turizmo renginio 

vadovai.  



6. Užtikrindamas mokinių saugumą grupės vadovas: 

6.1. 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. Ne vėliau kaip prieš dvi dienas ekskursijos-išvykos programą suderina su 

pavaduotoju ugdymui (1 priedas); 

6.2. mokyklos nustatyta Aprašas apie vykdomą turizmo renginį informuoja mokinių 

tėvus; 

6.3. supažindina su saugaus eismo taisyklėmis, aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos bei 

maudymosi reikalavimais. Išklausę saugaus elgesio instruktažą mokiniai pasirašo (studijos, 

klasės) dienyne (3 priedas); 

6.4. susidarius situacijai, gresiančiai mokinių saugai, pakeičia maršrutą, sustabdo arba 

nutraukia renginio vykdymą ir informuoja mokyklos vadovus; 

6.5. vadovaujantis išvykos programa užtikrina mokinių saugumą renginio metu, moka 

suteikti pirmąją medicininę pagalbą. 

            7. Turizmo renginiuose dalyvaujantys vaikai nuo 14 metų:  

            7.1. susipažinę su turizmo renginio organizavimo Aprašu ir saugos reikalavimais pasirašo 

žurnale;  

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

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

renginio vadovo(-ų) nurodymus. 

8. Mokyklos direktorius 8.1. įsakymu tvirtina išvykos, ekskursijos ar žygio programą, 

dalyvių sąrašą, grupės vadovo(-ų) ir mokytojų kandidatūrą(-as);  

 

III SKYRIUS 

MAUDYMOSI REIKALAVIMAI 

 

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

tikslais.  

     10. Vykdant turizmo renginius maudymosi vieta parenkama iš anksto. Maudytis 

leidžiama tik paplūdimiuose ir kitose nustatyta Aprašas įrengtose maudymosi vietose. 

       11. Maudymosi plotą privalo žinoti visi besimaudantieji.  

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

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

renginio vadovui reikia būti labai atidžiam.  

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

prašymo signalas.  

 

IV SKYRIUS  

RENGINIŲ PROGRAMŲ FINANSAVIMAS 

 

             15. Renginiai finansuojami teisės aktų nustatyta tvarka.  

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

programų finansavimo tvarkos aprašą. 

 

 

 

PRITARTA 

TMM mokytojų tarybos 2021-10-05  

nutarimu Nr. MOT-7 

 

 

 

 



 

TMM mokinių  turizmo renginių, ekskursijų ir  

žygių organizavimo tvarkos aprašo  

1 priedas 

 

TAURAGĖS MENO MOKYKLOS                                                                              

TURIZMO RENGINIO (IŠVYKOS, EKSKURSIJOS, ŽYGIO, VARŽYBŲ IR KT.) 

PROGRAMA-PLANAS 

  

1. Tema:  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

Data:  

………………………………… 

3. Mokytojas(ai):  

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Kolektyvai, grupės, studijos, klasės:  

…………………………………………………………………………………………………….. 

5. Tikslai ir uždaviniai:  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Maršruto charakteristika (turizmo rūšis, išvykimo vieta ir laikas, atvykimo į vietą laikas, 

kelionės trukmė):   

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

7. Detalus maršruto aprašymas (lankytini objektai, renginiai, susitikimai ir pan.):  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

8. Numatomas rezultatas:  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

9. Priedai: vykstančių mokinių sąrašas(ai). 

_________________________                             _______________     __________________     

(Mokytojo vardas, pavardė)                                             (parašas)                        (data) 

_________________________                             _______________     __________________     

(Mokytojo vardas, pavardė)                                             (parašas)                        (data) 

________________________                             _______________     __________________     

(Mokytojo vardas, pavardė)                                             (parašas)                        (data) 

________________________                             _______________     __________________     

(Mokytojo vardas, pavardė)                                             (parašas)                        (data) 



 

TMM mokinių  turizmo renginių, ekskursijų ir  

žygių organizavimo tvarkos aprašo  

2 priedas 

Turizmo renginyje (išvykoje, ekskursijoje, žygyje ir kt.) dalyvaujančių mokinių sąrašas 

Maršrutas: ...................................................................................................................................... 

Data ................................................. 

 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Mokinio parašas 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 

Mokytojas(ai) ............................................................................................................ 

 
 
 



 
 
   TMM mokinių  turizmo renginių, ekskursijų ir 

 žygių organizavimo tvarkos aprašo  

3 priedas 
 

MOKINIŲ TURIZMO RENGINIO SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA  

 

20......   m…………………. d. 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Patvirtinta instrukcija yra norminis mokyklos dokumentas, nusakantis mokiniams jų 

veiklos ir elgesio reikalavimus turizmo renginio metu, kad nebūtų padaryta žala gamtai, savo ir 

kitų mokinių saugai ir sveikatai. 

2. Instrukcija nusako su mokinių veikla susijusius pavojus, rizikas ir reikalauja griežtai 

laikytis saugos priemonių, elgesio taisyklių ir etiketo reikalavimų kiekviename turizmo 

renginyje/ar turizmo renginio etape. 

3. Mokiniui, supažindintam pasirašytinai su šia instrukcija ir pažeidusiam šios 

instrukcijos reikalavimus, taikoma drausminė nuobauda ir administracinė atsakomybė pagal 

mokykloje numatytą tvarką. 

 

II.  GALIMI RIZIKOS VEIKSNIAI TURIZMO RENGINIO 

  METU. SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ POVEIKIO 

 

4. Neatsargus elgesys laukiant autobuso ar autobuse, kuris gali sukelti eismo įvykį. 

Saugos priemonė – laikytis saugaus eismo taisyklių ir etiketo reikalavimų. 

5. Vaiko skendimas. Laikytis maudymosi reikalavimų, be mokytojo neiti į vandenį, 

nesimaudyti nepažymėtoje maudymuisi vietoje, turėti gelbėjimo liemenes. Nešūkauti. 

6. Saulės nudegimai. Laikytis deginimosi aprangos nustatytų reikalavimų: dėvėti 

kepuraitę ar skarutę, nesideginti saulėje po 11 val. 

7. Vabzdžių įgėlimas, erkės. Turėti priemonių nuo erkių, vabzdžių. 

 

III. VEIKSMAI PRIEŠ TURIZMO RENGINĮ 

 

8. Dalyvauti turizmo renginio organizavimo veikloje. 

9.  Patikslinti ar į sąrašą taisyklingai įrašyta : vardas , pavardė. 

10. Informuoti  tėvus apie turizmo renginio tikslą ir laiką pasirašytinai, informavimo lapą 

(1 priedas ) pateikti turizmo renginio vadovui (mokytojui). 

11. Pasirašyti vaikų saugos instruktavimų registravimo žurnale. 

 

IV.  VEIKSMAI TURIZMO RENGINIO METU 

 

12.  Griežtai laikytis turizmo vadovo (mokytojo) nurodymų ir saugos reikalavimų. 

13.  Neatsiskirti nuo grupės.  

14.  Vykdyti paskirtas užduotis, numatytas turizmo renginio aprašyme (2 priedas). 

15.  Laiku atvykti į turizmo renginį. 

 

V.   VEIKSMAI GRĮŽUS IŠ TURIZMO RENGINIO 

 

16.  Po turizmo renginio grįžti į mokyklą. 

17.  Padėti sutvarkyti turizmo renginiui naudotas priemones, inventorių. 

18.  Informuoti tėvus (globėjus) apie turizmo renginio rezultatus, elgesį. 

19.  Saugiai grįžti namo. 

 



                      TMM mokinių  turizmo renginių, ekskursijų ir 

 žygių organizavimo tvarkos aprašo  

4 priedas 

                                     

Mokinių tėvų informavimo lapas apie organizuojamą turizmo  

(išvykos, ekskursijos, žygio ir kt.) renginį 

 

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

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

20…m. ………………..mėn. ….d. ……val. išvyksta į …………………….......................... 

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

Turizmo renginio organizatorius ………………………………………................................... 

                                                                  (v., pavardė, parašas) 

Turizmo renginio organizatoriaus tel. Nr. …………………………………… 

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

                                                                      (tėvų (globėjų) v., pavardė, parašas) 

 

 

 

 

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

 

 

TMM mokinių  turizmo renginių, ekskursijų ir 

 žygių organizavimo tvarkos aprašo  

4 priedas  

 

 

Mokinių tėvų informavimo lapas apie organizuojamą turizmo  

(išvykos, ekskursijos, žygio ir kt.) renginį 

 

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

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

20…m. ………………..mėn. ….d. ……val. išvyksta į …………………….......................... 

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

Turizmo renginio organizatorius ………………………………………................................... 

                                                                  (v., pavardė, parašas) 

Turizmo renginio organizatoriaus tel. Nr. …………………………………… 

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

                                                                      (tėvų (globėjų) v., pavardė, parašas) 

 

 


