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VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLES GIMNAZIJOS
RENGINIU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus Vladislavo Sirokomles gimnazijos (toliau Gimnazija) renginiq

organizavimo tvarkos apraias (toliau - Apra5as) sudarytas pagal Vaikq turizmo renginiq

organizavimo apra5o nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2005

m. kovo 1 d. isakymu Nr. ISAK-330 (2017 m. balandZio 24 d. Nr- V-267 redakcija) ir Dalykiniq

olimpiadq, konkursq ir kitq renginiq nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministro 2020 m. geguZes 5 d. Nr. V-663.

2. Vilniaus Vladislavo Sirokomles gimnazijos renginiq organizavimo tvarkos apra5e

aplbre1iarni renginiq, organiznojamq Gimnazijos patalpose ir uZ jos ribq formos, tikslai ir
uZdaviniai, ugdomos kompetencijos, bendrieji reikalavimai, organizavimas ir vykdymas, bei

mokyoj o, organizuoj andio rengini, funkcij o s.

II. RENGINIU FORMOS

3. Renginys - tai vieningas, laike ir erdveje apribotas Lodtiq, veiksmq vaizdrl

junginys, skirtas tam tikrai temai atskleisti ir i5reik5tas atitinkamomis priemonemis bei metodais:

3.1. dekada - de5imties dienq renginys (literatfrros, menrl, tiksliqjq mokslq ir pan.

dienos);

3.2. diskoteka - vakarelis, kai klausomasi muzikos arba Sokama;

3.3. ekskursija - trumpiau kaip par4 trunkantis turistiniq objekq lankymas nustatytu

mar5rutu ugdymo tikslais, kurir,lzkdo gidas arba ekskursij4 organizuojantis vadovas;

3.4. i5vyka - organizuotas mokiniq grupiq keliavimas i numatyt4 turizmo objekt4

transporto priemonemi s ;

3.5. koncertas - vie5as muzikos ir kitq veikalq atlikimas prie5 auditorij4;

3.6. konferencija - gimnazijos irlar kitq istaigq atstovq pasitarimas, susirinkimas;

3.7. konkursas - lenktyniavimas,varlybos del vietos;

3.8. labdaringa akcija - organizuota bendra veikla siekianti padeti kitiems, teikti pagalb4

neturtingiesiems, ko stokojantiems ar nelaimds i5tiktiems;

3.9. minOjimas - renginys metinems ar sukakdiai pamineti;



3.10. montaLas - i5 atskiry parinktq daliq sudarytas literatiirinis arba muzikinis

pristatymas;

3.11. mug6 - proginis prekiavimas;

3.12. olimpiada - mokiniq mokslines varZybos;

3.13. paroda - tam tikrq kurybiniq darbq vie5as pristatymas;

3.14. popiet6 - po pietr4 organizuojamas renginys susipaZinti, padiskutuoti kurybos,

atminimo klausimais;

3.15. projektas veikla, turinti paZintinius, lavinamuosius tikslus ir laikin4

o r garizacing stru ktur4;

3.16. rytmetis - i5 ryto tam tikra tema organizuojamas renginys;

3.17. s4skrydis organizuotas mokiniq susiburimas gamtineje aplinkoje

(stovyklavietej e) poilsio ar ugdymo tikslais;

3.18. spektaklis - tam tikro literaturinio kurinio sceninis iprasminimas;

3.19. turistinO stolykla - trumpalaikio mokiniq poilsio organizavimas rekreacineje

teritorij oj e irengtoj e stor,yklavietej e;

3.20. vaidinimas - mokinio ar visos klases sukurtas sceninis pasirodyrnas;

3.21. val<aron6 - etnografiniq dainq ir Sokiq vakarelis;

3.22. varZybos - organizlotas mokiniq 6,+ grupiq) rungtyniavimas ugdymo tikslais;

3.23. viktorina - atsakymo i klausimus konkursas;

3.24.Liburdlis * Sventinis klases vakarelis;

3.25. ilygis - ivairios trukmes ugdymo tikslais organizuotas keliavimas nustatytu

mar5rutu pesdiomis ar kitomis transporto priemonemis.

III. RENGINIU TIKSLAI IR UZDAVINIAI

4. Tikslai:

4.1. Ugdant kompetencijas, formuoti asmeni, sugebanti tapti aktlwiu visuomends

nariu, sekmingai veikti visuomeneje, skatinti palinimo,lavinimo(-si) ir saviraiSkos poreikius.

4.2. Skatinti mokinius dometis mokslu, menu, kultUra, sportu, tobulinti ir plesti jq

dalykines Linias, sudaryti sqlygas savirai5kai ir asmenybes vystymuisi.

4.3. Ugdyi mokiniq kritini m4stym4, ktrrybiSkum4, savaranki5kum4, formuoti ir

stiprinti bendraZmogi5kq vertybiq sistem4.

4.4. U gdtti bendradarbiavimo, proj ektinio darbo gebej imus.

5. UZdaviniai:

5.1. Pletoti mokiniq ugdymo(-si) gimnazijoje kryptis ir formas.



5.2. Telkti vietos bendruomeng ir socialinius partnerius, pletoti galimybes rupintis

moki n iq socializacij a.

5.3. Sudaryti gimnazljos mokiniams socialiai teisingas savirai5kos ir laisvalaikio

uZimtumo galimybes.

5.4. Ugdyti sveik4 vaikq bei jaunimo gyvensen4 ir psichologini atsparum4 Zalingiems
aplinkos veiksniams.

IV. RENGINIU METU UGDOMOS KOMPETENCIJOS

6. Kompetenciios:

6.1. Asmenine - savgs paZinimo, savistabos, pasitikejimo savimi, savgs vertinimo,

savianalizes, savirai5kos, sveikos g).vensenos, atsakomybes uZ savo veiksmus.

6.2. Edvkacine - savaranki5ko mokymosi bei informacijos valdymo, mokymosi vis4

g1venim4, informacijos gavimo, jos analizavimo bei panaudojimo, m4stymo lankstumo (loginio,

kritinio - probleminio, larrybinio).

6.3. Socialine - bendravimo ir bendradarbiavimo, darbo komandoje, demokratiniq

strukt[rq ir procedflry i5manymo, sprendimq priemimo, konfliktq sprendimo, lygiq galimybiq

isis4moninimo, ekologines savimones.

6.4. Profesine - specifrniq sridiq Lirut4, gebejimq ir ig[dZiq, supratimo apie Siuolaiking

darbo rink4, poZirlrio i veiklos kokybg.

V. RENGINIU REZULTATAS

7. Rezultatas:

7.1. Mokinys igis kompetencijq, bfltinq asmeniniam, visuomeniniam ir profesiniam

lavinimuisi.

7.2. [gytos kompetencijos tures tiesiogines itakos sekmingam mokinio ugdymui(-si)

formalioj o ir neformalioj o Svietimo sistemoj e.

7.3. Igytos kompetencijos pades mokiniui tapti brandlia asmenybe, gebandia

atsakingai sprgsti savo problemas ir aktyviai veikti bendruomeneje, visuomeneje bei isitvirtinti
darbo rinkoje.

7.4. Savaranki5kos, kryptingai motyvuotos asmenybes gebes kurti bendruomeni5kum4

skatinandi4 aplink4 ir i j4 itraukti daugiau visuomends nariq.
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YI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI RENGINIAMS

8. Reikalavimai:

8.1. Renginiai gimnazijos patalpose, skirti moksleiviams, baigiami iki 2l valandos.

lSimtadienio renginiai - iki 22valandos).

8.2. I gimnazijoje organizuojamas diskotekas ileidZiami tik tvarkingai apsirengg,

neapsvaigg nuo kvai5alq gimnazijos mokiniai.

8.3. Svetimi asmenys i renginius neileidZiami, jei to nenumato renginio scenarijus.

8.4. Renginio orgarizatoriai atsakingi uZ patalpose esanti gimnazijos inventoriq ir jq

tvark4.

8.5. Renginio metu mokiniai, paZeidg elgesio nornas (vartodami alkoholi, rtikydami ir

kt.), yra Salinami i5 renginio; i5skirtiniais atvejais renginys nutraukiamas, informuojami tevai.

8.6. Didesnei nei 15 mokiniq grupei, dalyvaujandiai turizmo renginiuose, skiriami du

turizmo renginio vadovai bei lydintys asmenys.

VII. RENGINIU ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

9. Tradiciniai renginiai organizuojami ir vykdomi pagal Gimnazijos metines veiklos

plan4, patvirtint4 gimnazijos direktoriaus isakymu:

9.1. mokyojas, planuodamas rengini, aptariajq su kolegomis metodineje grupeje ir

kartu sudaro metodines grupes veiklos plan% kuriame nurodomi renginiq pavadinimai, vieta, data,

atsakingi moky'tojai. metodiniq grupiq renginiq planai itraukiami i gimnazijos metines veiklos

plan4.

9.2. renginiai, kurie mokslo metq pradZioje yra neitraukti i metines veiklos plan4,

ira5omi i Gimnazijos mdnesio veiklos plan4: rengini organizuojariis mokyojas prane5a Metodines

grupes pirmininkui, kuris informuoja gimnazijos direktoriaus pavaduotoj4, atsakingquZ menesio

veiklos plano paruo5im4, iki kiekvieno mdnesio 20 dienos apie numatom4 rengini, nurodydamas

pavadinim q, vietq, data;

9.3. popamokiniai renginiai organizuojami taip, kad neb[tq trikdomas formaliojo

ugdymo procesas. Pamokq metu gali bUti organizuojami su ugdymo procesu, mokymo

programomis susijg gimnazijos bei miesto ar respublikos renginiai.

10. Renginius organizuoja klases vadovai, dalykq mokytojai, mo$tojq metodines

grupes, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas uZ neformalqji ugdym4:

10.1. direktoriaus pavaduotojas ugdynui, atsakingas uZ neformalqii ugdym4, talkinant

kolegoms bei mokiniams, koordinuoj a tradicinius renginius;
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10.2. prevencinius renginius organizuoja mokytojai, socialinis pedagogas, talkinant

Vaiko geroves komisijos nariams bei kitiems kolegoms;

10.3. klases vadovai organizuoja renginius pagal auklejamosios veiklos plan4, padeda

aukletiniams pasiruo Sti Gimnazij oj e organizuoj amiems renginiams ;

10.4. dalykq mokytojai bei metodines grupes orgarizuoja dalykines dekadas, mokiniq

tiriamqjq ir moksliniq darbq konferencijas, olimpiadas ir konkursus bei kitus renginius.

11. Per mokslo metus pagal ugdymo plan4 dienq, skirtq kulturinei, meninei,

paZintinei, kurybinei, sporto, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai veiklai, renginius organizuoja

klases vadovai, mokytojai dalykininkai, koordinuoja direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

12. Mokamq kultEriniq renginiq orgarizatoriai ir atvykstantys meno kolektyvai

renginiq organizavimo klausimus derina su Gimnazijos direktoriaus pavaduotoju, atsakingu uZ

neformalqji ugdym4.

13. Mokiniai (Mokiniq taryba, Harceriq s4jungos atstovai ir kt.), pageidaujant

organizuoti diskotek4 ar kitq rengini, pra5o Gimnazijos administracijos leidimo ir klasiq vador.tl

pritarimo.

14. Ui, mokiniq saugum4 Gimnazijos renginiq metu atsako orgarrizatoriai irlar klases

vadovai.

15. Ui mokiniq saugum4 renginiq metu ui. Gimnazijos ribq atsako renginio

organizatoritrs ir lydintys asmenys, patvirtinti direktoriaus isakymu.

1 6. Gimnazij oj e rengini organizuoj antis mokytoj as :

16.1 . parengia program4 ir suderina su kuruojandiu vador,.u (Priedas Nr.1);

16.2. ruo5ia dalyviq s4ra54 (Priedas Nr.2, priedas yra nepildomas, jei renginyje

dalyvauja visa klase), per TAMO dienyn4 informuoja kitus mokltojus apie rengini ir susitaria del

leidimo jame dalywauti (ei renginys vyksta pamokq metu);

16.3. instruktuoja mokinius saugos klausimais. Uzpildo ira5us elektroniniame dienyne

"Saugaus elgesio ir kt. instruktaiai", i5spausdina ir duoda pasiraSyti mokiniams;

16.4. vis4 medZiagq, susijusi4 su renginiais, kaupia mokytojo, klases vadovo arba

neformalioj o ugdymo vadovo veiklo s aplankale.

VIII. MOKINIU DALYKINIU OLIMPIADU, KONKURSU, VARZYBU
ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

17. Gimnazijos mokiniq mokomqjq dalykq olimpiados, konkursai, varZybos

organizuojami ir lykdomi:

1 7. 1 . vadovauj antis metodiniq grupiq planais;
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17.2. atsiltelgiant i Vilniaus miesto mokiniq dalykiniq olimpiadq, konkursq nuostatus

ir grafik4 bei Lietuvos mokiniq dalykiniq olimpiadq, konkrnsq ir kitq renginiq grafikq;

17.3. vadovaujantis mokomqjq dalykq olimpiadq, konkursq ir kitq renginiq sElygomis;

17.4.Yilniaus miesto savivaldybes, Svietimo ir mokslo ministerijos ir kt. institucijrl

ra5tais, reglamentuojandiais olimpiadq, konkursq ir kitq renginiq orgarizavim4 ir r,ykdym4;

17.5. Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vedejo

isakymais;

17.6. Siuo Apra5u.

18. Mokomqjq dalykq olimpiadq, konkursq, varlybql etapus organizuoja ir vykdo

Gimnazijos direktoriaus isakymu sudarytos orgarizavimo ir vykdymo komisijos.

19. UZ olimpiad4, konkurs4, varLybas atsakingas Zmogus prie5 savaitg suderina su

dalyk4 kuruojandiu direktoriaus pavaduotoju ugdymui olimpiados/konkursolvarlybq organizavimo

s4lygas (organizacini komitet4, vertinimo komisijos kandidatus, tikslq laik4 ir viet4, mokiniq

s4raSfl.

20. {sakymas del atitinkamo renginio organizavimo ir vertinimo parengiamas per tris

darbo dienas nuo pra5ymo padavimo datos.

IX. MOKINIU DALYVAVIMAS DALYKINIU OLIMPIADU, KONKURSU, VARZYBU
II ETAPE

21. Mokyklos olimpiadq ir konkursq I etapo dallwiai atrenkami klasese vadovaujantis

rykdomos olimpiados/konkurso/v ar?ybq nuostatais.

22.lYilniaus miesto olimpiadq, konkursq, variybq II etapus deleguojami mokiniai,

nugalej g olimpiadq, konkursq, v ariybq I etapuose.

23.Dalyvausiandiq II etape mokiniq s4ra54 ir kit4 reikiam4 informacij4 pagal

reikalavimus raitines vadovei pateikia rengini vykdgs atsakingas asmuo.

24. Mokinius i olimpiadq ir konkursq II etapus lydi ir uZ jq saugum4 atsako

Gimnazijos direktoriaus isakymu paskirtas mokyojas, kuri rekomenduoja metodine grupe.

25 Ra5tines vadove registruoja mokinius ir lydintis asmenis i II etap4.

26. Lydintis asmuo parenka atitinkam4 Turizmo renginio program4 ir Keliones 1ap4

pagal Sio Apra5o 32.2. pu*tus (Priedas Nr.3 ir 5).



x. OLIMPIADU, KONKURSU, VARZYBV NUGALETOJU APDOVANOJTMAS IR
MOKYTOJU SKATINIMAS

27. Dalyviq darbus ar pasirodymus vertina ir nugaletojus nustato Gimnazijos

direktoriaus isakymu sudaryos komisij os.

28. Mokiniai, uZemg I - III vietas, apdovanojami Gimnazijos diplomais, kuriuose

rei5kiama padeka.

29.Laureatas (-ai) dalyvauja konkursq ir olimpiadq II etape.

30. Mokytojai, kuriq parengti mokiniai tapo Vilniaus miesto irlar Lietuvos olimpiadq

ir konkursq I-III vietq laimetojais, skatinami vie5u pagyrimu, mokytojo veiklos indelio pripaZinimu

ir pavie5inimu; vieSa padeka ir pan.

31. Mokslo metq pabaigoje mokiniai (ir jq ruo5iantys mokyojai) uZ pasiekimus uZ

Gimnazijos ribq apdovanojami bendr4 nemokam4 ekskursij4 po Lietuv4.

xI. MOKYTOJO, ORGANIZUOJAI\drO TURTZMO RENGINI, FUNKCIJOS

32. Y adovas organizuoj antis turizmo renginius :

32.1. finansuojamus i5 pinigq, skirtq i5 krep5elio l€59, t.y. ekskursijoms po

Lietuvq edukacin6ms kelion0ms :

32.1.1. parengia program4 ir suderina su kuruojandiu vador,u (Priedas Nr.3);

32.1.2. informuoja apie turizmo renginio vykdym4 mokiniq tevus (globejus,

rtpintojus);

32.1.3. ruo5ia dalyviq sqraS4 (Priedas Nr.4);

32.1.4. ruo5ia maZos vertes pirkimq apklausos pizymq;

32.1.5. gauna sutarti ir s4skait4 - fakt0r4 arba i5anksting s4skait4 - faktlr4 i5 imones,

kuri organizuoja ekskursijas po Lietuv4;

32.1.6. uzpildo keliones lapq(Priedas Nr.5);

32.1.7. instruktuoja mokinius saugos klausimais (saugaus eismo, elgesio gamtoje,

autobuse ar vieSoje vietoje, prie5gaisrinds saugos, maudymosi reikalavimais, naudojimusi pirmosios

pagalbos vaistinele ar rinkiniu ir pan.) pagal parengtas Saugaus ir kulturingo elgesio

rekomendactlas (Prie das Nr. a;
32.1.8. prie5 savaitg pateikia visus sukauptus dokumentus ra5tines vadovei paruo5ti

direktoriaus isakym4 del leidimo r,ykti;

32.1.9. rykstant i numatyt4 objekt4 ir susidarius situacijai, gresiandiai mokiniq

saugai, keidia marSrut4, at5aukia ar nutraukia renginio r,ykdym4.

32.2. nefinansuojamus ar finansuojamus i5 projektu/tOvq l05q:



32.2.l.parengia progrilm4 ir sdderina su kuruojandiu vador,u (Priedas Nr.3);

32.2.2. informuoja apie turizmo renginio rykdym4 mokiniq tevus (globejus,

r0pintojus);

32.2.3. uzpildo keliones lapq(Priedas Nr.5);

32.2.4. instruktuoja mokinius saugos klausimais (saugaus eismo, elgesio gamtoje,

autobuse ar vie5oje vietoje, prie5gaisrines saugos, maudymosi reikalavimais, naudojimusi pirmosios

pagalbos vaistinele ar rinkiniu ir pan.) pagal parengtas Saugaus ir kulturingo elgesio

rekomendacijas (Priedas Nr. A
32.2.5. prie5 savaitg pateikia visus sukauptus dokumentus ra5tines vadovei paruo5ti

direktoriaus isakym4 del leidimo vykti;

32.2.6. vykstant i numa[t4 objekt4 ir susidarius situacijai, gresiandiai mokiniq

saugai, keidia marSrut4, at5aukia ar nutraukia renginio vykdym4.

33. fsakymas del atitinkamo turizmo renginio organizavimo parengiamas per tris

darbo dienas nuo padavimo ra5tines vadovei datos.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34. Renginiq organizatoriai Gimnazijos internetineje svetaineje irlar kitose medijose

pateikia informacij 4 apie :

3 4.1 . Gimnazij oj e organizuotus tradicinius renginius;

34.2. mokinius, kurie laimejo prizines vietas Vilniaus miesto, respublikos,

tarptautinese olimpiadose, konkursuo se, varZybo se ir kt.
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Priedas Nr. l
Suderinta

(Rengini o p av adinimas)

Data:

Forma:

Dalywiai:

Organizatorius/ai:

Atsakingi mokytojai:

Tikslas/ai:

Uttdavlnlal:

Renginio planas:

Refleksija:
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Priedas Nr.2

Suderinta

(Renginio pav adinimas, data)

DALYVTV SARASAS

Ｅｉ‐
．

Ｎｒ．

Mokinio vardas, pavard0 KlasO Pastabos

Rengini o or ganizatorius/ai :
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Priedas Nr.3

Suderinta

TURIZⅣIO RENGINIO PROGRAⅣIA

Forma:

Tema:

Dallwiai:

Data:

Tikslas/ai:

Uttdavlnlal:

Mar5rutas:

Grup6s vadovas/ai ir lydintys asmenys:

Veidjo imon6:

Kelionds l65os:

Turizmo renginio planas :

Refleksija:
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P7・′ιま鶴 A● イ

Vilniaus Vladislavo Sirokomlds gimnazijos mokinig rykstaniiq

(data, vietove)

DALYVIv SARASAS

Eil.Nr. Mokinio pavardO, vardas Klasё Gimimo data Adresas ir telefonas*

L. e. direktoriaus pareigas Helena Marcinkevid

vadovas/ai:
Vadovo pavard6, vardas Adresas ir

telefonas*

Adresas ir
telefonas*

* Pildoma pagal poreiki.
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P′ Jθd“ ハレ.D~

Vilniaus Vladislavo Sirokomlds gimnazijos mokiniq rykstaniiq

(data, vietove)

KELIONES LAPAS

Ｅｉ‐
。

Ｎｒ．

Pavard6, vardas ０ｍ
　
ａ

。・ｍ
ｄａ

Ｇ Mokinio
paraSas

Trumpas
instruktaZo

turinys

InstruktaZo
rykdytojo
pareigos,
vardas,

pavard6,
nara5as
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P′zιd“ Aケ.σ

SAUGAUS IR KULTURINGO ELGESIO REKOMENDACIJOS
r5wrq METU

Ekskursijos datyvig elgesys muziejuose ir parodose

o Muziejuose ir parodose kiekvienas dallvis privalo saugoti eksponatus. Neliesti iq rankomis,

vaik5dioti atsargiai, kad neuZkliudyti eksponatq. Vykdyti ekskursijos vadovo nurodymus, atidLiai

klausytis jq pasakojimo apie vien4 ar kit4 eksponat4.

o NegraZu ir neeti5ka garsiai kalbetis ir juoktis parodq saldse.

o Nedera demonstruoti savo erudicii4, gindltis su ekskursiiq vadovais.

o Kritikuoti atskirus eksponatus ir meno kurinius reikia labai subtiliai. Negali buti kritika del kritikos,

puikuotis.

o Vadovo pasakojimo reikia klausl,tis visos ekskursijos metu, nors ir biitq neidomu ar jau jums

Zinomos tos Zinios, apie kurias kalba ekskursijos vadovas.

o Savo jausmus, Zavejim4si eksponatais reikia tyliai be gestq, ranka rodymq, kad netrukdytume

kitiems lankytojams.

o Lankantis muziejuose ir parodose nemandagu apZiiir6ti skubotai, tiesiog praeinant pro Sali,

neisigilinus i autoriq kurinius ar istorinius eksponatus.Reikia nuodugniai apLiireti, isigilinti i dailes

ktirini ar eksponat4 ypad kuris jums patinka.

o Nemandagu reik5ti nepasitenkinim4 meno ktriniais, eksponatais, garsiai reik5ti savo nuomong.

o Garsiomis kalbomis ir pastabomis negalima blaikyti kitq d6mesio ir trukdyti gidui-ekskursijos

vadovui.

o Be grupes vadovo leidimo, draudLiama atsiskirti nuo gnrpes dalyviq arba atsilikti nuo grupes.

o Jeigu ekskursijos metu yra butinybe i5eiti, del tam tikry prieZasdiq, butina atsiklausti grupes vadovo.

Be grupes vadovo leidimo i5eiti - draudZiama.

Saugus elgesys gatv6je, vieSajame transporte - autobuse, troleibuse, traukinyje, tamvajuje

. M[sq respublikoje, ir daugelyje kitq 5aliq, eismas vyksta de5ini4ia puse. Vengti eiti prie5 juddjimo

krypti.

e Net ir labai dideliuose sambDriuose negalima stumdytis, skintis keli4 alk[nemis, reikia papra5yti

leidimo praeiti. Pastebejg, kad kas nors skuba, pasitraukite iSal!.

o Ypad skiriamas demesys invalidams, neigaliesiems, maZiems vaikams, tdvams su maiais vaikais,

pagyvenusiems Zmondms. Padeti jiems ilipti i transporto priemong arba pereiti gatvg.Visur ir visada

uZleidZiame sedim4 viet4, turintiem pirmumo teisg ir privilegijas i sedimas vietas.

o Kai prasilenkiant reikia pasisukti, i sutikt4ji atsigrgZiama veidu. Pvz.: autobuse praeinant i savo

viet4, butina atsisukus veidu i sedinti keleivi ir atsisdsti i savo viet4. Nepamir5kite atsipra5yti

sedindio keleivio, kad uZimtumete jums skirt4 viet4.
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o Jei susitikdami vienu metu Zengete i ta pad;iq pusg, sustokite ir leiskite sutiktajam praeiti. Jeigu

sutiktasis sifllo jums praeiti, padekokite ir praeikite.

o Rankines, krep5eliai, portfeliai, kiti daildai ne5ami de5ineje rankoje, kad nekliudytrtr praeiviams.

o Ruo5iantis kelionei, reikia gerai patikrinti, ar metalines rankenos krep5io, kuprines detales

neuZklitdys sa\q ar svetimq kojiniq, drabuZiq. I5 anksto reikia visk4 suremontuoti.

o Jeigu turistine grupe keliauja su lazdomis,tailazd4 reikia laikyti vertikaliai, nes horizontaliai ne5ti

lazdq ar ilg4 lietsargi yra pavojinga. Jq smaigaliai gali suZeisti vaikus ar praeivius, sudaryti ir kitq

nepatogumq. Lietsargiu ir lazda nemosuojama.

o Jeigu einame su lietsargiu i5skleistu vir5 galvos, reikia laikyti taip, kad vanduo neteketq ant praeiviq.

Susitinkant su praeiviu, lietsargis pakeliamas arba pakreipiamas i kit4 pusg.

o Reikia stengtis, kad Slapiu lietsargiu neliestum kitq, tiek einant gatve, tiek ilipant i transporto

priemong.

o Einant keliese greta, reikia atsiZvelgti i Saligafvio ploti. Siauru Baligatviu greta galima eiti tik dviese,

tredias seka i5 paskos. Taip einant sutiktuosius praleidiia, atsitraukdamas atgal, jaunesnysis

amZiumi.

o Jei einama trise (2 merginos ir vaikinas) tuomet viduryie eina vaikinas. Jeigu eina mergina, vaikinas

ir pagyvenusi moteris, tuomet pastaroji eina viduryje.

o Vaikinas ar vyras neturi eiti pirma merginos ar moters. Tai leistina tik blogame ar pavojingame

kelyje (keliaujant kalvomis, kalnais, pelkemis ir pan.), kai vaikinas ar vyras turi skintis keli4, kad

i5vengti nelaimingq atsitikimq.

o Turistinese kelionese, ekskursijose daZnai tenka suZinoti keli4, lankytin4 objekt4, istaig4 ar kt. Tenka

kreiptis i praeivius ar pravaLiuojandius. Niekada nepamir5kite pasakyti "atsipra5au", "atleiskite",

"praSom" ir t.t. Gavg atsakym4 biitinai padekokite.

o Gatvese, keliuose, kaimeliuose ar miesteliuose ir mietuose nemandagu nepagarbiai ixelgti i
praeivius, juoktis i5 jq aprangos ir i5vaizdos.

o Nemandagu brautis pro inones, kad pamat5rtum, kA iie apZitirin6ja parduotuvdse, muziejuose,

gatvese ir kt.

o Pirmenybg s6sti i vie5qii transportq turi neigalts, invalidai, maLi valkai. pagyveng Zmones. Vyrai

ieidami i vagon4, priekin praleidLia moteri su kuria vyksta i keliong, o i5 vagono i5lipa pirmas ir

padeda savo bendrakeleivei ir kitoms grupes merginoms ar moterims i5lipti.

o VaZiuojant i5okti ar i55okti i5 transporto priemones grieL1iai draudliarrta. nes tai gresia gyrybei arba

galima patirti traum4.

o flipg i transporto priemong, nesustokite prie dury, bet eikite i prieki, netrukdykite lipti kitiems

keleiviams.

o Negalima ant sedynes deti savo daiktq, kai yra stovindiq keleiviq. Galima tik tada, kai niekas nestovi

ir yra laisvq vietq.
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o Sedimos vietos visuomeniniame transporte uZleidZiamos seneliams, neigaliesiems, ligoniams,

tdvams su k0dikiu, n65diosioms moterims, pagyvenusiems frnonems. Tai turi daryti tiek grup6s

vaikinai, tiek ir merginos, o pirmiausiai jaunimas.

o I5aukldtas vyri5kis luLleidLia savo sddim4 viet4 merginai ar moteriai. Jeigu ilga kelione, tai dalinasi ta

vieta su bendrakeleive, i5skyrus atvejus, kai esame susiZeidg, blogai jaudiamds, negalime stoveti.

o Kuria i5 transporto r[Siq naudotumds, visur reikia nepriekai5tingai laikytis ten galiojandiq taisykliq,

kad buq uZtikrintas saugumas. Pvz.: kad neivyktrl nelaimingas atsitikimas, draudZiama i5ki5ti

rankas, persisverti pro vaZiuojandio traukinio ar automobilio lang4, negalima vaZiuojant atidarineti

dury ir kt. Leistis i gindus su pareig[nais ne tik nemandagu, bet ir neprasminga.

o Del atvykimo i paskirties viet4, del persedimo reikia teirautis transporto darbuotoiq, o ne keleiviq,

nes pastarieji gerai visko neZinodami, gali jus suklaidinti.

o Sedint negalima taip iStiesti koiq, kad jos liestq kitus keleivius, ypad autobuse, troleibuse, traukinyje,

s6dint ant suoliuko vie5ose vietose. Papildomus patogumus galima sau leisti tiktada, kai yra laisvrl

vietq it netrukdome kitiems.

o VaZiuojant miegamajame vagone, apatiniu gultu naudojasi ir keleiviai, vaZiuojantys ant vir5utinio

gulto. I5aukletas vyras apating viet4 uZleidLia moteriai, o jaunuolis - pagyvenusiam. Ir mergina

neatsisako uZleisti savo viet4 seneliui, nesjam sunku rop5tis i vir5q.

o Jei vaZiuoja grupe turistq, tai grupes vadovas privalo uZtikrinti drausmg, ramybg savo dallviq, kad

netrukdytq kitiems ramybes.

o Ilgoje kelioneje tenka valgyti autobuse ar traukinyje. Patogiausia i5 anksto paruo5ti sumu5tinius.

Nedera Zifireti, kaip Zrnogus valgo. Maisto likudiai suvyniojami i popieriq ir metami i Siuk5liq deZg.

DraudZiama mesti pro lang4 ar po sedyne.

o AtvaZiavus i paskirties viet4, atsisveikinama su bendrakeleiviais. Toliau vaZiuojantiems linkima

laimingo kelio.

o Jaunuoliai,vyrai i5lipa pirmi, kad galetq padeti i5lipti savo merginoms ar moterims. Saugus i5lipimas

padeda i5vengti traumq. Jei reikia, padedama i5lipti ir seneliams, neigaliesiems, kuriq niekas nelydi.

Tai priklauso nuo situacijos.

o Sios elgesio taisykles galioja keliaujant ir kitomis transporto r[Simis. Reikia atsiZvelgti iiq specifik4

ir vaiiavimo jomis saugos taisykles. Visada ir visur bUkite paslaugDs neigaliesiems, seneliams,

pagyvenusiems Zmonems ir maZiems vaikams.

Atminkite!

Dalnai nepagalvojame, jog i5 m[sq elgesio ivairiose situacijose sprendZiama apie visos tautos

kultiirq ypad lankantis uZsienio valstybdse.

Biidami atsargiis, paslaugiis vienas kitam, laikydamiesi saugos taisykliq, keliaujant vie5uoju

transportu, i5vengsime nelaimingq atsitikimq, traumrl.
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Neimanoma visk4 sura5y'ti i taisykles, nes yra daug ir nera5ytq taisykliq. Svarbu buti

mandagiems, paslaugiems, drausmingiems, tuomet ir kelione bus laiminga, be traumq ir netekdiq.

Saugus elgesys keliaujant laivais ir ldktuvais.

o Prie5 keliong si[lome susipaZinti i5 enciklopediiq, Zinynq, knygtl, keliones apra5ymq, istoriniq

informacijq, susitikimq su buvusiais toje Salyje Zmonemis ir t.t. su tos Salies i kuri4 r,ykstate

paprodiais, tradicijomis, hnoniq charakteriu ir pa-Zilromis, tikejimu. Tada galesite kitomis akimis

ZiDreti i tos Salies gyvenim4, kultrlrq paprodius ir paZiiiras.

o Prie5 keliong, turim4 medLiagq apie t4 Sali, aptarti su grupes dalyviais, nes nepaZindami svetimos

Salies, galite atsidurti keblioje situacijoje tiek keliones metu, tiek ir keliaujant toje Salyje.

o Kelione laivu paprastai trunka ilgai, jeigu tai ne trumpas plaukiojimas palei krant4. Ilga kelion6 laivu

ipareigoja gerai pasirengti, nusiteikti psichologi5kai. [pareigoja keliones dalyvius biiti

drausmingiems, korekti5kiems, mandagiems, laivo personalo ir bendrakeleiviq atZvilgiu.

o Dalyviai visos keliones metu vykdo personalo nurodymus ir laikosi saugos taisykliq. Kai

nesilaikoma nustat5rtq taisykliq, dalyviai ir laivo personalas gali turdti ivairiq nemalonumq ir

nelaimingq atsitikimq.

o Dideliuose laivuose nereikia paZeisti iprodiq, nusistovejusios laive tvarkos.

o Prie5 keliong kiekvienas dalyvis pasir[pina asmenine vaistinele, kuri jam reikalinga,- kad nesusirgtq

j0ros liga, su visomis jos nemaloniomis pasekmemis. Jeigu jei susirgote, tai geriau pasiSalinkite i
savo kajutg - ten nepatrauksite kiq keleiviq demesio. Prie5 tai prane5kite grupes vadovui apie savo

savijautq ir informuokite, kad bUsite savo kajuteje. Grupes vadovas turi pasidipinti jtrsr1 sveikata,

jeigu reikia, kreipiasi i laivo medicining tarnyb4.

o Grupes vadovai, ilipg i laiv4, visus jiems ir grupes dalyviams riipimus klausimus i5siai5kina su laivo

personalu, supaZindina grupes dalyvius, kaip jie turi elgtis, i k4 kreiptis vienu ar kitu klausimu.

o Pradedant keliong, grupes vadovas dar kart4 su grupes dalyviais prisimena saugaus keliavimo laivu

taisykles (os bUna iSkabintos laivo informaciniuose stenduose), kurias reikia r,ykdlti visos keliones

metu, kad uZtikrinti dalyviq saugum? plaukiant laivu.

o Grupes vadovas tiesiogiai atsakingas uZ grupes dalyviq saugum4 ir gyvybg. Todel kiekvienu atveju,

jis turi Zinoti kur yra jo dalyviai, k4 veikia, kur vaik5to ir t.t. Dalyviai be vadovo leidimo negali

pasitraukti i5 grupes, turi pasalgrti vadovui, kur nori eiti, kurioje laivo dalyje bus ir pan.

o Plaukiant laivu ar skrendant lektuvu, privalome laikytis visq keleiviams nustat5rhl taisyklirl ir

palydovq reikalavimq, be jokiq atsikalbinej imq.

o Visur ir visada biiti punktualiems, neveluoti, laiku atvykti i uostus (laivq ir oro uostus),

uZsiregistruoti, susitvarlcyti bagaLq ir pan. Laukti kvietimo skrydZiui ar plaukti laivu (informacija

skelbiama).
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o Nelipti i lektuv4 ar laivq, kol nepasakys, kad leidLiama ilipti. Vienas i5 grupes vadovq (vadovo

pavaduotojas) ilipa pirmas, o grupes vadovas su palydove praleidLia savo grupes dalyvius. Dalyviai

lipa i laiv4 ar lektuv4, o pirmas atejgs vadovo pavaduotojas, padeda grupes dalyviams sesti i savo

vietas, nurodytas bilietuose, kad netrukdlq kitiems keleiviams. Grupes vadovas ilipa paskutinis,

isitikina, kad visi dalyviai sulipo i laiv4 ar lektuv4.

o Visiems grupes dalyviams ir vadovams bfltina atidLiai i5klauslti duot4 keleiviams informaciiQ,

nurodymus keliones metu irjuos rykdyti.

o Jeigu skirsdami blogai jaudiates arba bijote, stenkites to neparodyti, kad nesudrumstumdte ramybes

bendrakeleiviams. Jeigu jiisq turimi vaistai nuo pykinimo nepadeda, kreipkit6s i savo grupes vadov4

ar medicinos darbuotoj4 kuris skrenda kartu su jUsq grupe. Jums bus suteikta medicinine pagalba be

triuk5mo, be baimes.

o Lakst)rti, bereikalingai vaik5dioti ldktuvo salone draudZiama. Nemandagu garsiai Saukti vardu savo

grupes dalyvius, garsiai kalbetis, juoktis, triuk5mauti, kritikuoti keleivius ar jq aprang4 ir pan.

o Grupes dalyviai yra drausmingi, kultiiringi, paslaug[s savo grupds nariams ir bendrakeleiviams,

pagyvenusiems Zmondms, seneliams ir nelgaliesiems, maZiems vaikams ir aptarnaujandiam

personalui keliones metu ir laukimo salese.

Atminkite!

Kitoje uZsienio Salyje, jus svedias ir reikia prideramai atstovauti gimtajai Saliai, nes pagal jlsq elgesi

gali spgsti apie vis4 taut4.

Elgesys prie vandens telkinio

Daug gyvybiq kasmet pasiglemZia vandens telkiniai. Pagrindines nelaimiq vandens telkiniuose

prieZastys - stovyklq, ekskursijq, ihykq ir kelioniq vadovq abejingumas, maudymosi ir elgesio prie

vandens telkiniq taisykliq paZeidimas, padiq moksleiviq neatsargumas, nemokejimas plaukti, neturejimas

gelbejimosi priemoniq.

DaZnai tragi5kai baigiasi vaikq maudymasis, naudojantis pripudiamais diuZiniais, Zaislais. Dideli

susiriipinim4 kelia, kad vis dar pasitaiko nelaimingrl atsitikimq vandenyje ivairiose stovyklose, ekskursijose

ir i5lykose. Nelaimingi atsitikimai vandenyje neatsitiktinumas, o neatsargaus elgesio lengvabudi5kumo,

aplaidumo ir daugelio kitq prieZasdiq bei aplinkybiq, su kuriomis imanoma ir biitina kovoti, pasekme.

Kadangi nelaimingq atsitiktinumq vandenyje prieZastys ir aplinkybes metai i5 metq kartojasi, yra

labai pana5ios, tikslinga i5samiau supaZindinti su nelaimingq atsitikimq vandens telkiniuose reikalavimais:

o kategoriSkai draudZiama storyklq, ekskursiiq, i5vykq ir zygiq dalyviams maudltis neZinomose ir

nepatikrintose vietose audros metu, esant blogam orui, ir dideliam riikui, prastam matomumui;

o geriausia ir saugiausia suorganizuoti maudymosi atitvertuose pliaZuose ir budint gelbejimo valtims.

Stacionarines stovyklos, vaikq ir paaugliq poilsiaviet6s turi specialiai jq dalyviams lrengtus pliaZus,

maudyklas. Jeigu nera irengtq maudyklq, grupil+ vadovai privalo patikrinti parinktos maudymosi
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vietos gyli, dugno saugumQ. Tik isitikings visi5ku saugumu, leidLia maudltis ne daugiau kaip 8

vaikams vienu metu, atitinkamai paZymetose maudymosi vietose, kuriq kiekvienam skiriama 4 rfi;

stacionariq stovyklautojq maudym4si suorganizuoja instruktorius -plaukimo vadovas). Kitose

stovyklose - grupirl vadovai ar kiti asmenys, mokantys gerai plaukti ir apmokyti skgstandiqjq

gelbejimo biidq;

besimaudandiuosius stebi renginio vadovas. { pagalb4 galima pasitelkti t6vus, moksleivius - gerus

plaukikus, mokandius gelbdjimo technikos, ar kitus patikimus asmenis. Tadiau patiketi visi5kai

jiems besimaudandiq prieZi[r4 - draudZiama. Tik gerai suorganizuotas maudymasis padeda

i5vengti nelaimiq vandens telkiniuose; maudymosi metu, medicinos darbuotojas, kartu su plaukimo

vadovu ir grupiq vadovais, buna maudymosi vietoje. Jeigu ekskursijos, i5vykos metu nera

medicinos darbuotojq, plaukimo vadovq, uZ maudym4si atsako grupes vadovas. Vieniems

dalyviams maudytis grieLlai draudLiama. PaZeidusiems maudymosi taisykles, taikomos drausmines

nuobaudos;

kad i3vengti nelaimingq atsitikimq vandenyje, rekomenduojama vienu metu maudytis ne daugiau 8

da[viq (maZesni skaidiq nustato grupes vadovas, atsiZvelgiant i vietos s4lygas, mokiniq sveikatos

biiklg, amLi4, oro s4lygas ir pan.). Jeigu maudltis norindiq yra daugiau, tai tuomet dalyviai

suskirstomi grupemis (vieni i5simaudo, kiti pradeda ir pan.). Jeigu grupe turi valdiq, jos turi buti

parengtos panaudoti gelbejimui maudymosi metu;

draudLiama maudymosi metu Siikauti, nes Sauksmas vandenyje yra pagalbos pra5ymo signalas;

jeigu maudymasis vyksta upeje, tai esant tekmei ne didesnei kaip 0,5 m per sekundg, gylis neturetq

vir5yti 1,3 m. Vadovas turi atsiZvelgti ! mokiniq amZiq, [gi, sveikatos blklg ir nustat54i visi5kai

saugq gyli. Zemesniqiq klasiq moksleiviams - ne didesng kaip 0,7 - | metro gylio;

kategori5kai draudLiama vaikams ir paaugliams stovyklq, ekskursijq, kelioniq, i5rykq dalyviams,

nardyi, Sokineti i5 valties ar nuo stataus skardZio, kranto, maudyis temstant ir tamsiu paros metu,

nenumatltomis dienos reZimo valandomis, be vadovo ar plaukimo vadovo leidimo;

kategori5kai draudZiama vieniems dalyviams irst5rtis valtimis;

suorganizavus plaukim4 valtimis, grupes vadovas ar plaukimo vadovas (rekomenduojama abiem

kartu) patikrina ar valtys praejg techning apLiriirr6 ar turi gelb6jimo priemones (liemenes, gelbejimo

ratai, virves ir pan.). Ar valties Seimininkas - suauggs Zmogus, mokantis gerai plaukti ir apmokytas

gelbejimo bfrdq, sugeba gerai techni5kai irkluoti;

valtimis galima veZti tik leistin4 asmenq skaidiq, kuris nurodomas ant valties borto;

neleistina toliau plaukti, kaip 100 metrq nuo kranto. Nemokantys gerai plaukti, prie5 sesdami i

valti, uZsideda liemens. Kitas gelbejimo inventorius sudedamas i valti.

０
　

　

　

０

０

　

　

　

０
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Elgesys iaidimq ir atrakciong metu

NemaZai renginiq organizuojama padiose stolyklose - jq teritorijose, poilsiavietdse, turistiniq fgirl,
kelioniq, i5vykq metu. fvairiq Bvendiq, konkursq, varLybq, Zaidimq ir kiq renginiq metu, garantuojant

dalyviq saugQ, tinkamq s4lygq sudarym4, vert€tq atkreipti demesf:

r vadovams, ypad b[ti demesingiems kai vaikai Laidiia specialiose Zaidimq, atrakcionq vietose.

Lai$rtis nustat5rhl saugos reikalavimq. Nuolat tikrinti esandiq stolyklose, poilsiavietes teritorijoje

Zaidimq ir sporto irenginiq techning biiklg, kad i5vengti trumrl ir nelaimingq bei mirtinq atsitikimq;

o prie5 renginius patikrinti elektros irenginiq, ap5vietimo techning bUklg, greitai isiliepsnojandiq

medZiagq naudojim4, kur, kaip ir kada bus naudojami fejerverkai, raketos ir kt. fsitikinti

inventoriaus, kuris bus naudojamas renginio metu techniniu tvarkingumu;

o ypad atkreipti demesi i siipuokliq saugq irengim4 ir eksploatavim4, naudojimosi jomis taisykles.

Daini atvejai, kai vaikai ir paaugliai suradg siipuokles ne storyklos teritorijoje, o dalyvaudami

turistiniuose Zygiuose, i5vykose, ekskursijose, be vadovo leidimo, neisitiking jq saugumu, puola

suptis, paZeisdami jq naudojimosi taisykles. Blogai itvirtintos, irengtos sEpuokles - traumq,

nelaimingq atsitikimq ir net mirties atvejq prieZastis.

o Nors po II pasaulinio karo praejo daug de5imtmediq, tadiau jo pedsakai i5liko iki mlsq laikq. I5 po

Zemiq iSkyla karo liekanq: minosvaidZio minq, artilerijos sviediniq, granatq, nesprogusiq bombq ir

pan. Visos pavojingos! Tokiq radiniq vaikai ir paaugliai randa stovyklaudami, keliaudami,

ekskursuodami, grybaudami ir uogaudami, atlikdami ivairius kasinejimo darbus (archeologiniq,

geologiniq ekspedicijq metu ir pan.), tvarkant stovyklq teritorijas. Radus tokias karo liekanas, jokiu

b[du neliesti, neardyti, nesprogdinti, nemesti i lafi:q o prane5ti gupes vadovui. Vadovo pareiga

pa?ymdti tokiq radiniq teritorij4, kad kiti neuZliptq, ir prane5ti policijai, artimiausiam kariniam

daliniui. Tokie radiniai ypad pavojingi vaikq gylybei. Dar nemaLai yra atvejq, kai vaikai,o ir

suaugusieji susisprogdina vien tik del neatsargumo su Siomis karo liekanomis. Kategori5kai

draudLiarna stovyklq, ekskursijq, ekspedicijq, i5vykq ir kelioniq dalyviams lanlcltis buvusiuose

kariniuose poligonuose, karinirl daliniq teritorijose, kuriose neuZtikrintas visi5kas saugumas.

Reikalavimai transportui

Dahtai vaikams ir paaugliams rengiamos ekskursijos, i5vykos, keliones autotransporto priemonemis.

Suorganizavus tokius renginius, reikia:

o eksploatuoti dalyviq veZimui tik techni5kai sutvarlgrtas autotransporto priemones;

o kiekvienqkarl4, prie5 i5vykstant, priminti renginio dalyviams keliq eismo taisykles, susijusias su Sia

kelione, isitikinti kaip vaikai Zino jas;

o transporto vairuotojai atsako uZ transporto parengim4 kelionei, ekskursijai, i5rykai. Rengiant

turistines keliones, Zygius i miestus, izymias vietas, po graZiausius gamtos kampelius, svarbu ir

grupes dalyviq skaidius;



21

. rengiant 1 - 3 dienq turistines keliones, Zygius, ekskursijas, kada grupg priima turistines arba

ekskursines organizacijos, arba jas atitinkandios institucijos, dalyviq skaidius neturi vir5yti 15

dalyviq vienam vadovui;

o daugiadienio (daugiau nei 3 dienq) turistinio Zygio pesdiomis grupeje gali btiti ne daugiau 15

moksleiviq, o Zygiuose vandens keliais, dviradiais - ne daugiau 12 dallviq ir 2 vadovai. Jei norindiq

yra daugiau, sudaromos naujos grupes, kurios gali keliauti tuo padiu mar5rutu, kartu su kitomis

grupemis. Esant didesniam dalyviq skaidiui, sunku garantuoti grupes dalyviq saug4 ir gyvybE;

1-2-3 dienq Zygiuose, i5vykose, ekskursijose skiriamas vadovas. Vadovas privalo tureti

turistiniq fugir+, i5rykq, ekskursijq rykdymo igrldZius, pedagoginio darbo su vaikais patirti. Vadovo

padejejas gali bUti kitas asmuo, turintis dalyvavimo su vaikais ir paaugliais turistiniuose Zygiuose,

i5vykose ekskursij ose patirti;

Grupes vadovai visi5kai atsako uZ grupes dallviq saug4 ir gyvybe.

Aplinkosauga ir keliautojo etika
Bfidami gamtoje, turistai turi saugoti aplink4, vietos gamtos ir kultiiros paminklus, nedaryti Zalos

gamtai.

Palapinig statymas:
o statjrti palapines reikia atvirose aik5telese, tam skirtose vietose,

o tureti palapinei stat5rti biitin4 irangq, nekirsti medZiq, nei5mindlti samanq,

o palaping stat5rti ne ardiau kaip 25 m nuo vandens telkinio.

Laluilai:
o jei nera irengtq lauZaviediq, reikia parinkti viet4 ir tinkamai irengti,atsiZvelgus i prie5gaisrines

saugos reikalavimus, galima apjuosti lauLavietgakmenimis arba apkasti grioveliu,

o lauZq negalima kurti mi5ko tankumynuose, durpynuose, ne ardiau 50 m nuo medynq.

o kurui naudoti kirtimq atliekas, nuluZusias sausas Sakas,

o la:uLqkurti tik su pir5tinemis ir galvos apdangalu,

o baigus kurenti, lauZas uZgesinti, uZpilti Zememis ar vandeniu, sutvarlgrti storyklavietg,

o turistai pastebejg gaisr4, privaloii gesinti ir prane5ti atitinkamoms tarnyboms.

Draudiiama

o deginti Zolg, nendres, palikti stiklo tarq ar duZenas,

o gasdinti ar gaudyti Zvdris ir pauk5dius, nuo 04-01 iki 05-01 nekeliauti per tetervinq ir kurtiniq

tuokvietes,

o draslqrti lizdus, skruzdelynus, baidyti i5 "surestq nameliq" ir un'q bebrus, ondatras, mu5ti gyvates,

o skinti retus augalus, naikintiiq augimvietes ( vandens lelijas, pajuring zrtndq, muiling guboi4,

pataisus, me5kauoges, draskyti samanas, skinti Silageles ir kt.)

o gyvenvietese draudZiama triukSmauti (reika pagarbiai elgtis su vietos gyventojais, gerbti jq

paprodius).


