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SAUGOS GATVĖJE IR KELIUOSE BEI VYKDOMŲ EKSKURSIJŲ
(PAŽINTINIŲ IŠVYKŲ) INSTRUKCIJA NR. 3
I. BENDROJI DALIS
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Ši instrukcija nusako mokiniams jų veiklos, elgesio ir saugos reikalavimus ekskursijos
(išvykos) metu.
II. RIZIKOS VEIKSNIAI EKSKURSIJŲ (PAŽINTINIŲ IŠVYKŲ) SAUGOS
PRIEMONĖS
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Neatsargus elgesys, galintis sukelti eismo įvykį, einant per gatvę, neteisingai išlipant iš
transporto priemonės. Saugos priemonė – laikytis saugaus eismo taisyklių ir kelionės autobusu
instrukcijos, etiketo reikalavimų gatvėje, klausyti ir vykdyti vadovo nurodymus.
Traumos ir sužalojimai dėl neatsargaus elgesio. Saugos priemonės – šios instrukcijos ir kitų
reikalavimų, kuriuos konkrečios ekskursijos (išvykos) metu pateikia vadovas, instruktorius ar
kitas atsakingas asmuo, laikymasis ir vykdymas.
III. TURIZMO RENGINIŲ VADOVO VEIKSMAI PRIEŠ EKSKURSIJĄ
(PAŽINTINĘ IŠVYKĄ)
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Turizmo renginių vadovas prieš 3 dienas pateikia prašymą mokyklos direktoriui dėl leidimo
vykti į ekskursiją (išvyką). Jeigu ekskursijai reikalingas autobusas, tai suderina su vedėju ūkio
reikalams.
Turizmo renginių vadovas sudaro tikslų ekskursijos (išvykos) dalyvių sąrašą ir jį pateikia
direktoriui, prieš tai supažindinęs mokinius pasirašytinai su saugumo reikalavimais ir elgesio
instrukcijomis.
Turizmo renginių vadovas kartu su mokiniais sudaro kelionės programą, kurią pateikia
mokyklos direktoriui.
Turizmo renginių vadovas informuoja mokinių tėvus apie įvyksiančią ekskursiją (išvyką).
IV. DALYVIŲ ELGESYS EKSKURSIJOS (PAŽINTINĖS IŠVYKOS) METU

Ekskursijos (išvykos) metu kiekvienas dalyvis turi laikytis šios instrukcijos, klausytis
ekskursijos vadovo nurodymų ir jo pasakojimo.
9 Lankantis muziejuose ir parodose privalu laikytis vidaus elgesio taisyklių (nebėgioti, neimti į
rankas eksponatų, nesistumdyti ir t.t.)
10 Be grupės vadovo leidimo draudžiama atsiskirti nuo grupės dalyvių arba atsilikti nuo grupės.
11 Jeigu ekskursijos (išvykos) metu įvyksta nelaimingas atsitikimas, apie tai nedelsiant būtina
informuoti grupės vadovą, o vadovas informuoja mokyklos direktorių.
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V. SAUGUS ELGESYS GATVĖJE IR TRANSPORTE

12 Pėstieji privalo eiti šaligatviais arba pėsčiųjų takais dešine puse, o ten, kur jų nėra, – kelkraščiu.
Jeigu šaligatvio, pėsčiųjų tako, kelkraščio nėra arba jais eiti negalima, leidžiama eiti viena eile
važiuojamosios dalies pakraščiu.
13 Asmenys, kurie kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu važiuoja neįgaliųjų
vežimėliais, vedasi motociklą, mopedą, dviratį, traukia (stumia) rogutes ar vežimėlį, privalo
judėti tik viena eile ir tik transporto priemonių judėjimo kryptimi.
14 Organizuotai pėsčiųjų grupei eiti važiuojamąja dalimi leidžiama kolona ne daugiau kaip 4
eilėmis kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto ir tik transporto priemonių judėjimo
kryptimi. Kolonos priekyje ir gale iš kairės pusės turi eiti lydintys asmenys nešini
ryškiaspalvėmis vėliavėlėmis ir vilkintys ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais
elementais. Tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui organizuotai pėsčiųjų grupei
eiti važiuojamąja dalimi draudžiama.
15 Organizuotą vaikų iki 16 metų grupę vesti leidžiama tik šaligatviais arba pėsčiųjų takais, o ten,
kur jų nėra, – ir kelkraščiu, bet tik šviesiuoju paros metu ne daugiau kaip 2 eilėmis ir lydimą ne
mažiau kaip 2 suaugusiųjų (ne jaunesnių kaip 21 metų).
16 Pėstieji, eidami neapšviestu kelkraščiu arba važiuojamosios dalies kraštu tamsiuoju paros metu
arba esant blogam matomumui, privalo neštis šviečiantį žibintą arba vilkėti ryškiaspalvę
liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba būti prie drabužių prisisegę kitiems eismo
dalyviams matomoje vietoje atšvaitą. Traukiamas (stumiamas) platesnis kaip 1 m vežimėlis turi
būti su atšvaitais: kairėje vežimėlio pusėje iš priekio – baltu, o iš galo – raudonu.
17 Į kitą važiuojamosios dalies pusę pėstieji privalo eiti tik pėsčiųjų (taip pat požeminėmis ir
esančiomis virš kelio) perėjomis, o kur jų nėra – sankryžose pagal šaligatvių arba kelkraščių
liniją. Pėstieji neturi peržengti perėjos ribų. Kai matomumo zonoje perėjos ar sankryžos nėra,
leidžiama eiti per kelią stačiu kampu į abi puses gerai apžvelgiamose vietose, tačiau tik
įsitikinus, kad eiti saugu ir nebus trukdoma transporto priemonėms.
18 Vietose, kur eismas reguliuojamas, pėstieji privalo vadovautis šviesoforais su pėsčiųjų simboliu,
o kai jų nėra – transporto šviesoforų signalais. Reguliuotojo signalų pėstieji privalo paisyti net
tuo atveju, jeigu jie prieštarautų šviesoforų signalams.
19 Įžengti į važiuojamąją dalį pėstiesiems leidžiama tik po to, kai jie įvertina atstumą iki artėjančių
transporto priemonių ir jų greitį ir įsitikina, kad tai saugu.
20 Važiuojamojoje dalyje pėstieji neturi delsti ar stoviniuoti. Nespėjusieji pereiti važiuojamosios
dalies turi stovėti saugumo salelėje arba ant paženklintos ar įsivaizduojamos linijos, skiriančios
priešingų krypčių transporto srautus. Baigti eiti per kelią galima tik įsitikinus, kad eiti saugu.
21 Užsidegus geltonam šviesoforo signalui arba reguliuotojui pakėlus ranką aukštyn, pėstieji,
atsižvelgdami į tai, kurioje važiuojamojoje kelio dalyje jie yra, privalo baigti pereiti ją arba
sustoti saugumo salelėje, arba ant paženklintos ar įsivaizduojamos linijos, skiriančios priešingų
krypčių transporto srautus.
22 Artėjant specialiajai transporto priemonei su įjungtais mėlynais ir (ar) raudonais (arba tik
mėlynais) žybčiojančiais švyturėliais ir (arba) specialiaisiais garso signalais, pėstieji neturi
pradėti eiti per važiuojamąją dalį, o esantys važiuojamojoje dalyje privalo nedelsdami iš jos
pasitraukti.
23 Važiuoti keliais dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims, o išklausiusiems
atitinkamą mokymo kursą ir turintiems mokymo įstaigos išduotą pažymėjimą, – ne jaunesniems
kaip 12 metų asmenims. Jeigu dviračiais važiuoja grupė mokinių, jie privalo laikytis 1 m.
atstumo nuo kelkraščio, važiuoti kolona saugiu atstumu. Vykstant organizuojamiems
renginiams dviratininkus privalo lydėti policijos automobiliai su įjungtais švyturėliais, atsakingi
vadovai turi pasirūpinti pirmosios medicininės pagalbos priemonėmis. Dviratininkai kelyje
privalo laikytis dviratininkų eismo taisyklių, o dviračiai atitikti KET reikalavimus.
24 Pėstiesiems draudžiama:
24.1 eiti per važiuojamąją dalį tose vietose, kur yra transporto ar pėsčiųjų atitvarai, o gyvenvietėse
– ir ten, kur yra skiriamoji juosta (išskyrus pėsčiųjų perėjas ir sankryžas);
24.2 eiti automagistrale ar greitkeliu;

24.3 eiti skiriamąja juosta arba greta jos važiuojamosios dalies pakraščiu;
24.4 išeiti iš už stovinčios transporto priemonės ar kitos kliūties, trukdančios apžvelgti vietą,
neįsitikinus, kad nėra artėjančių transporto priemonių;
24.5 eiti dviračių takais;
24.6 pasišalinti iš eismo įvykio vietos, jeigu pėstieji yra susiję su juo;
24.7 važiuoti riedučiais, riedlentėmis, paspirtukais važiuojamąja dalimi.
25 Važiuojant autobusu netriukšmauti, nešiukšlinti, nekalbinti, neblaškyti vairuotojo dėmesio.
26 Į autobusą įlipti ir išlipti tik jam visiškai sustojus. Sustojus autobusui šalia gatvės ar kelio, per
gatvę ar kelią pereiti tik paėjus toliau nuo autobuso, gerai matomoje vietoje arba palaukti kol
autobusas nuvažiuos.
27 Laikytis kitų numatytų kelionės autobusu reikalavimų.

VI. VEIKSMAI PO EKSKURSIJOS (IŠVYKOS)
28 Mokiniai po ekskursijos (išvykos) turi grįžti į mokyklą lydimi turizmo renginių vadovo.
29 Turizmo renginių vadovas informuoja tėvus apie įvykusius pažeidimus.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
30 Mokiniui, supažindintam pasirašytinai su šia instrukcija ir pažeidusiam šios instrukcijos
reikalavimus, taikoma drausminė ir administracinė atsakomybė pagal mokyklos nustatytą
tvarką.
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