
FORMA PATVIRTINTA 

Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2017 m. kovo 27 d. 

įsakymu Nr. V1-61 

 

 

ŠILUTĖS PAMARIO PAGRINDINĖ MOKYKLA, 190696633 

Turizmo renginyje dalyvaujančių mokinių sąrašas 

 

Maršrutas: ______________________________________________________________ 

Data: 20.....-..........-........ 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, 

pavardė 

Klasė Gimimo 

data 

Mokinio 

telefonas  

Tėvų  (globėjų) 

telefonas 

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.      
 

 Vadovas (-ai):                      

_____________________________               _________________ 
               Vardas, pavardė                                                          Parašas 

 

_____________________________               _________________ 
               Vardas, pavardė                                                          Parašas 

 

_____________________________               _________________ 
               Vardas, pavardė                                                          Parašas 



FORMA PATVIRTINTA 

Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2017 m. kovo 27 d. 

įsakymu Nr. V1-61 

 

ŠILUTĖS PAMARIO PAGRINDINĖ MOKYKLA, 190696633 

 

 

....................................................................................klasės mokinio(-ės) 

(Mokinio vardas, pavardė) 

 

TĖVŲ SUTIKIMAS 

 

Mes,...............................................................................................................................................................

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

................................................................................................................leidžiame savo sūnui(dukrai) 
                                            (vardas, pavardė, adresas, telefonas) 

 

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

 

nuo 201... m. .............. dienos iki 201...m. ..............  dienos 

................dalyvauti...........................................  
                                   

Garantuojame savo sūnaus (dukros) kultūringą ir saugų elgesį išvykos metu. 

Sutinkame ir neprieštaraujame, kad nelaimingo atsitikimo metu mokytojai suteiks pirmąją medicininę 

pagalbą arba, esant reikalui, iškvies greitąją medicininę pagalbą. 

 

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

                 ( data)                                                   (vardas, pavardė)                                                              (parašas) 

 

 

 

 

 

                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMA PATVIRTINTA 

Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2017 m. kovo 27 d. 

įsakymu Nr. V1-61 

 

ŠILUTĖS PAMARIO PAGRINDINĖ MOKYKLA, 190696633 

 

ŽYGIO MARŠRUTO APRAŠYMAS 

 

1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI:  

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

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

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

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

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

 

2. TRUKMĖ:………………………………………………………………………............................. 

 

Maršruto ilgis kilometrais:………………………………………........................…............................ 

 

Nakvynės vieta,  sąlygos, dienų skaičius: 

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

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

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

  

3. MARŠRUTO APRAŠYMAS:……………………………………...........................……................ 
(lankytini objektai,  susitikimai, talkos ar pan.,) 

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

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

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

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

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

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

 

 
PRIEDAS. Dalyvių sąrašas. Esant būtinybei pridedami gydytojo rekomendacijos. 

 

Renginio vadovas(-ai):  

_____________________________               _________________ 
               Vardas, pavardė                                                          Parašas 

 

_____________________________               _________________ 
               Vardas, pavardė                                                          Parašas 

 

_____________________________               _________________ 
               Vardas, pavardė                                                          Parašas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMA PATVIRTINTA 

Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2017 m. kovo 27 d. 

įsakymu Nr. V1-61 

 

ŠILUTĖS PAMARIO PAGRINDINĖ MOKYKLA, 190696633 

 

EKSKURSIJOS, IŠVYKOS MARŠRUTO APRAŠYMAS 

 

1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI:  

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

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

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

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

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

2. DALYVIAI:  

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

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

 

3. VYKDYMO LAIKAS: ………………………………………………….................................…. 

 

4. TRUKMĖ:……………………………………………………………………............................. 

 

5.  MARŠRUTO APRAŠYMAS:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

6. EKSKURSIJOS / IŠVYKOS VADOVAS 

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

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

 

8. LYDINTYS MOKYTOJAI 

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

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

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

 

Priedas. Dalyvių sąrašas. 

 

Renginio vadovas (-ai):  

_____________________________               _________________ 
               Vardas, pavardė                                                          Parašas 

 

_____________________________               _________________ 
               Vardas, pavardė                                                          Parašas 

 

_____________________________               _________________ 
               Vardas, pavardė                                                          Parašas 



FORMA PATVIRTINTA 

Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2017 m. kovo 27 d. 

įsakymu Nr. V1-61 

 

ŠILUTĖS PAMARIO PAGRINDINĖ MOKYKLA, 190696633 

 

TURISTINĖS STOVYKLOS, SĄSKRYDŽIO NUOSTATAI 
 

I.  STOVYKLOS  PAVADINIMAS  ....................................................................................................... 

 

II. STOVYKLOS TIPAS  ........................................................................................................................ 

 
III. LAIKAS IR VIETA ........................................................................................................................... 

 

IV. TIKSLAS,  UŽDAVINIAI .................................................................................................................. 

 

V. DALYVIAI ............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

. 

VI. DARBO ORGANIZAVIMAS. 

1. Stovyklai vadovauja ________________ _________________________įsakymu skirtas vadovas.  

2. Stovyklos vadovo funkcijos: 

2.1. organizuoja stovyklos veiklą, rengia ir atsako už programos vykdymą. 

2.2. užtikrina vaikų priežiūrą, saugą, sveikatą, žalingų įpročių prevenciją; 

2.3.  priima tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus bei pažymas, patvirtinančias teisę į valstybės paramą, 

medicinos pažymas forma 079/a; 

2.4. sudaro sutartis tarp vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) ir stovyklos, įtvirtinančias šalių pareigas, teises ir 

atsakomybę; 

2.5. sudaro stovyklos sąmatą. 

2.6. užtikrina teisingą lėšų naudojimą; 

2.7. pateikia  vyr. buhalteriui finansinį atsiskaitymą. 

3. Stovyklos dalyviai atvyksta su lydinčiu(ais) mokytoju(ais) 

4. Mokytojų funkcijos: 

4.1. dalyvauja stovyklos veikloje. 

4.2. atsako už  mokinių saugą, sveikatą, žalingų įpročių prevenciją stovyklos metu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMA PATVIRTINTA 

Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2017 m. kovo 27 d. 

įsakymu Nr. V1-61 

 

ŠILUTĖS PAMARIO PAGRINDINĖ MOKYKLA, 190696633 

 

VARŽYBŲ NUOSTATAI 

 

1. BENDROJI DALIS 

…………………………………………………………………............................................................ 
(apibrėžimas, koks tai renginys)  

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

 

2. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI: 

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

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

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

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

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

3. DALYVIAI: 

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

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

4. LAIKAS IR VIETA: 

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

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

5. RENGINIO PROGRAMA: 

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

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

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

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

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

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

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

6. APDOVANOJIMAS: 

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

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

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

7. ORGANIZATORIAI IR RĖMĖJAI: 

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

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

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

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

Priedas. Dalyvių sąrašas 

 

Renginio vadovas (-ai):  

_____________________________               _________________ 
               Vardas, pavardė                                                          Parašas 

 

_____________________________               _________________ 
               Vardas, pavardė                                                          Parašas 

 

_____________________________               _________________ 
               Vardas, pavardė                                                          Parašas 



PATVIRTINTA 

Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2017 m. kovo 27 d. 
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ŠILUTĖS PAMARIO PAGRINDINĖ MOKYKLA, 190696633 
 

 

TURIZMO RENGINIO MOKINIŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA 
 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 
 

1. Išvykos tikslas, uždaviniai. 

2. Patvirtinta instrukcija yra ugdymo įstaigos vidaus dokumentas, nusakantis mokinių elgesio 

reikalavimus turizmo renginio metu, siekiant užtikrinti mokinių saugą ir sveikatą, nepadaryti žalos gamtai. 

3. Instrukcija nusako su mokinių veikla susijusius pavojus, rizikos ir  priemonių visumą joms 

išvengti. 

4. Vaikai supažindinami su instrukcija ir pasirašo. Renginiuose dalyvaujančių vaikų saugos 

instruktavimų registravimo žurnale. 

5. Mokiniui, susipažinusiam su šia instrukcija, bet pažeidusiam jos reikalavimus, taikoma 

drausminė atsakomybė. 
 

II SKYRIUS 

GALIMI RIZIKOS VEIKSNIAI IR SAUGOS PRIEMONĖS 
 

6. Eismo įvykis, avarijos grėsmė. Saugos priemonės – laikytis pėsčiųjų saugaus eismo, dviračių 

eismo taisyklių ir reikalavimų gatvėje, transporto priemonėje, kelyje. 

7. Skendimas. Laikytis maudymosi atviruose telkiniuose, plaukimo įvairiomis vandens 

transporto priemonėmis taisyklių, pasirūpinti reikiamomis saugos vandenyje priemonėmis (gelbėjimosi ratai, 

liemenės); be vadovo leidimo nelipti į vandenį, nesimaudyti nepažymėtoje maudymosi vietoje. 

8. Terminiai nudegimai. Laikytis priešgaisrinių ir aplinkosaugos reikalavimų. Laužą kurti tik su 

pirštinėmis ir galvos apdangalu ne arčiau kaip 50 m. nuo medynų pakraščių. 

9. Sužeidimo galimybė. Laikytis saugus eismo, elgesio gamtoje, viešose vietose taisyklių. 

10. Saulės smūgis, nušalimai. Priklausomai nuo meteorologinių sąlygų pasirūpinti atitinkama 

apranga ir galvos apdangalu. 

11. Vabzdžių įgėlimai, erkės, gyvatės, šuns, laukinio žvėries įkandimas. Pasirūpinti tinkama 

apranga ir apavu (storapadžiai batai ir kt.), vengti nuošalių sodybų, kur galima grėsmė sutikti nepririštus šunis; 

išsiaiškinti, ar vietovė nėra paskelbta pasiutligės zona. 
 

III SKYRIUS 

VEIKSMAI PRIEŠ RENGINĮ 
 

12. Sutvarkoma renginio dokumentacija, sudaromas dalyvaujančių mokinių, grupių sąrašas, 

gaunamas mokyklos direktoriaus leidimas vykdyti renginį, pasirūpinama būtinu inventoriumi, vaikų 

maitinimu, medicininiu aptarnavimu, gelbėjimosi priemonėmis. 

13. Pasiimamas  žygio pirmosios pagalbos rinkinys. 

14. Informuojami tėvai ar globėjai apie žygio tikslus, eigą, išvykimo ir grįžimo vietą ir laiką. 

15. Suderinamos nakvynių vietos. 

16. Patikrinamos ir įruošiamos maudymosi vietos. 

17. Patikrinamos pavojingų perėjų vietos. 

18. Pravedamas saugaus eismo, maudymosi, elgesio gamtoje ir priešgaisrinės saugos instruktažai. 

 

______________________ 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA 

Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2017 m. kovo 27 d. 

įsakymu Nr. V1-61 
 

 

ŠILUTĖS PAMARIO PAGRINDINĖ MOKYKLA, 190696633 
 

 

MOKINIŲ IŠVYKOS SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA 
 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Išvykos tikslas, uždaviniai. 

2. Patvirtinta instrukcija yra ugdymo įstaigos vidaus dokumentas, nusakantis mokinių 

elgesio reikalavimus išvykos metu, siekiant užtikrinti mokinių saugą ir sveikatą. 

3. Instrukcija nusako su mokinių veikla susijusius pavojus, rizikos bei priemonių visumą 

joms išvengti. 

4. Vaikai supažindinami su instrukcija ir pasirašo renginiuose dalyvaujančių vaikų 

saugos instruktavimų registravimo žurnale. 

5. Mokiniui, susipažinusiam su šia instrukcija, bet pažeidusiam jos reikalavimus, 

taikoma drausminė atsakomybė. 

 

II SKYRIUS 

GALIMI RIZIKOS VEIKSNIAI IŠVYKOS METU. SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ 

POVEIKIO 

 

6. Eismo įvykis, avarijos grėsmė. Saugos priemonės – laikytis saugaus eismo taisyklių ir 

reikalavimų gatvėje, autobuse, kelyje. 

7. Skendimas. Laikytis maudymosi taisyklių atvirame vandens telkinyje, baseine, be 

vadovo leidimo neiti į vandenį, nesimaudyti nepažymėtoje maudymuisi vietoje. 

8. Sužeidimo galimybė. Laikytis saugaus elgesio taisyklių gamtoje, viešose vietose  

(baseinas, atrakcionų parkas, stadionas, kino teatras, muziejus ir t. t.). 

9. Saulės smūgis, nušalimai. Priklausomai nuo meteorologinių sąlygų pasirūpinti 

atitinkama apranga ir galvos apdangalu. 

 

III SKYRIUS 

VEIKSMAI PRIEŠ IŠVYKĄ 

 

10. Sutvarkomi išvykos dokumentai: sudaromi grupės sąrašai, parengiama programa, 

gaunamas mokyklos direktoriaus leidimas vykdyti išvyką. 

11. Pasirūpinama būtinu inventoriumi, pasiimamas  pirmosios pagalbos rinkinys. 

12. Informuojami tėvai ar globėjai apie išvykos tikslus, eigą, išvykimo ir atvykimo vietą 

ir laiką. 

13. Aptariami saugaus eismo, elgesio viešoje vietoje, aplinkosaugos, priešgaisrinės 

saugos, maudymosi reikalavimai. 

 

IV SKYRIUS 

VEIKSMAI IŠVYKOS METU 

 

14. Stebima, kad būtų laikomasi instruktavimo metu išdėstytų reikalavimų. 

15. Stebima, kad mokiniai neatsiskirtų nuo grupės. 

16. Priklausomai nuo išvykos tikslo bei renginio metu ugdomų kompetencijų 

paskirstomos vaikams užduotys. 



 

V SKYRIUS 

VEIKSMAI AVARINIAIS ATVEJAIS 

 

17. Įvertinama nukentėjusiojo būklė, suteikiama pirmoji pagalba. 

18. Kviečiama greitoji medicinos pagalba. 

19. Informuojami tėvai ar globėjai, mokyklos vadovai. 

 

VI SKYRIUS 

VEIKSMAI PO IŠVYKOS 

 

20. Mokiniai po išvykos palydimi į atvykimo vietą. 

21. Aptariami išvykos rezultatai. 

22. Apie pažeidimus (jeigu jų buvo) informuojami tėvai ir mokyklos vadovai. 

 

______________________________ 
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RENGINIUOSE DALYVAUJANČIŲ VAIKŲ SAUGOS INSTRUKTAVIMŲ 

REGISTRAVIMO ŽURNALAS 

  

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, 

pavardė 
Gimimo data Klasė 

Trumpas 

instruktavimo turinys 

Instruktuoja

mo  asmens 

parašas 

Instruktažo 

vykdytojas (data, 

vardas, pavardė, 

pareigos ir parašas 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

____________________________ 
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 KELIONĖS PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS 

 

 1. Kelionės pirmosios pagalbos rinkinį sudaro: 

 Medicinos pagalbos priemonės pavadinimas Kiekis  

1. Lipnus pleistras. 2,5 cmx 1m 1 vnt. 

2. Palaikomasis tvarstis. 6 cmx4m* 1 vnt. 

3. Palaikomasis tvarstis. 8 cmx4m* 1 vnt. 

4. Pirmosios pagalbos tvarstis. 10 cmx 6 cm* 2 vnt. 

5. Pirmosios pagalbos žirklės 1 vnt. 

6. Pleistro juostelė 12 vnt. 

7. Sterilus žaizdų tvarstis. 7,5 cm x 7,5 cm* 2 vnt. 

8. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis. 8 cm x 10 cm* 1 vnt. 

9. Vienkartinės pirštinės 2 vnt. 

10. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas 1 vnt. 

11. Rinkinio aprašas 1 vnt. 

*Galima 2 cm paklaida. 

2. Rinkinyje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių. 

3. Už rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingas jos savininkas. 

4. Suvartojus atitinkamas medicinos pagalbos priemones, rinkinys turi būti jais papildomas. 

5. Pasibaigus tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones 

laikyti rinkinyje draudžiama. 

6. Netinkamos vartoti medicinos pagalbos priemonės iš rinkinio turi būti išimtos. 

7. Papildomai rekomenduojama turėti: 

7. 1. atšvaitinę juostą; 

7. 2. dirbtinio kvėpavimo kaukę. 

Parengta pagal: Aiškinamasis raštas dėl sveikatos apsaugos ministro 2002 m. lapkričio 15 d. 

įsakymo nr.550 „Dėl sveikatos priežiūros ir formacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją 

medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių”. 

 

 ŽYGIO PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS 

 

1. Žygio pirmosios pagalbos rinkinį sudaro: 

 Medicinos pagalbos priemonės pavadinimas Kiekis  

1. Didelis nuospaudų pleistras 2 vnt. 

2. Mažas nuospaudų pleistras 4 vnt. 

3. Elastinis krepšinis tvarstis su tvirtinamaisiais kabliukais 8 cm x 3,5 m* 1 vnt. 

4. Elastinis spaudžiamasis tvarstis. 8 cm x 2m* 1 vnt. 

5. Karpomos pleistro juostelės. 1 m x 6 cm* 10 vnt. 

6. Lipnus pleistras. 2,5 cm x 5 m 1 vnt. 

7. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 1 vnt. 

8. Pirmosios pagalbos žirklės 1 vnt. 

9. Pincetas  1 vnt. 

10. Sterilus pirmosios pagalbos tvarstis. 8 cm x 10 cm* 1 vnt. 

11. Sterili permatoma plėvelė-tvarstis. 5 cmx 7 cm* 2 vnt. 



12. Sterilus lipnus žaizdų tvarstis. 15 cm x 8 cm* 1 vnt. 

13. Sterilus lipnus žaizdų tvarstis. 10 cmx 6 cm* 1 vnt. 

14. Segtukai  3 vnt. 

15. Švilpukas  1 vnt. 

16. Vienkartinės drėgnos valomosios servetėlės 3 vnt. 

17. Vienkartinės pirštinės 4 vnt. 

18. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas 1 vnt. 

19. Rinkinio aprašas 1 vnt. 

*Galima 2 cm paklaida. 

2. Rinkinyje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių. 

3. Už rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingas jos savininkas. 

4. Rinkinys turi būti nuolat atnaujinamas ir papildomas. 

5. Pasibaigus tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones 

laikyti rinkinyje draudžiama. 

6. Netinkamos vartoti medicinos pagalbos priemonės iš rinkinio turi būti išimtos. 

7. Papildomai rekomenduojama turėti: 

7.1. atšvaito juostą; 

7.2. dirbtinio kvėpavimo kaukę. 

Parengta pagal: Aiškinamasis raštas dėl sveikatos apsaugos ministro 2002 m. lapkričio 15 d. 

įsakymo Nr.550 „Dėl sveikatos priežiūros ir formacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją 

medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių”. 

 

 

___________________________________ 

 


