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Stovyklos „Skautai neskautams“/ „Jūrų skautai neskautams“ / „Oro skautai neskautams“ (toliau – Stovyklos) 

yra organizuojamos VšĮ Vilniaus skautų centro skirtingose stovyklavietėse Lietuvoje. Visų Stovyklų pamainų 

dalyviai, jų tėvai/globėjai, stovyklų pamainų vadovai, savanoriai ir atvykstantys svečiai turi susipažinti ir 

laikytis šiame apraše išvardintų taisyklių.  

 

I. BENDROSIOS TAISYKLĖS 

 

1. Dalyvių sveikatos apsauga ir užkrečiamųjų ligų prevencija.  

a. - Stovykloje gali dalyvauti tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), taip pat per 

dvi savaites iki stovyklos pradžios neturėję artimo kontakto su asmenimis, kuriems buvo patvirtinta COVID-

19 infekcija. 

b.   -  Rekomenduojama ne rečiau kaip vieną kartą dienoje visiems stovyklos dalyviams (vaikams ir vadovams) 

matuoti kūno temperatūrą bekontakčiu termometru. Jeigu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kiti 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ar kitų užkrečiamųjų ligų požymiai, privaloma nedelsiant izoliuoti 

stovyklos dalyvį ir skambinti pasikonsultuoti su karštąja linija tel. Nr. 1808 dėl tolesnių veiksmų. 

c. - Turi būti laikomasi rankų higienos taisyklių: rankas plauti po tekančiu vandeniu, naudotis skystu muilu, 

o kur nėra galimybės plautis rankas su muilu - naudotis dezinfekciniu skysčiu. 

d.   - Maitinimas organizuojamas tik lauke. Kiekvienas vaikas/vadovas privalo turėti savo asmeninius indus. 

Negalima indų plauti bendroje plovimo balėjoje. 

e. - Stovyklos inventorius turi būti dezinfekuojamas bent 2 kartus per dieną. 

f. - Tualetai turi būti dezinfekuojami kas 3 - 4 val. Prie praustuvių privaloma padėti skysto muilo. 

g.   - Programos punktuose, virtuvėje ir kitose veiklos vietose turi nuolat būti dezinfekcinio skysčio. Stovyklos 

dalyviai, atėję į programą ar ją pabaigę, turi dezinfekuotis rankas arba jas taisyklingai nusiplauti.  

2. Dalyvių apranga ir asmeninio naudojimo daiktai. Visi dalyviai turi atsivežti aprangą ir priemones, 

nurodytas dokumente „Atmintinė – daiktų sąrašas“, kuris yra atsiunčiamas el. paštu kartu su stovyklos 

registracijos patvirtinimo laišku.  



3. Dalyvavimas programoje. Dalyvių dalyvavimas visoje stovyklos programoje yra privalomas. Jei dėl tam 

tikrų medicininių priežasčių dalyvis negali dalyvauti programos dalyse, apie tai privaloma iš anksto 

informuoti stovyklos pamainos viršininką, grupės vadovą bei nurodyti apribojimus tėvų leidime. 

4. Stovyklos dienotvarkė ir punktualumas. Dalyviai privalo laikytis dienotvarkės.  

5. Saugos ir sveikatos reikalavimai. Dalyviai privalo laikytis saugos ir sveikatos reikalavimų, su kuriais 

juos supažindina grupės vadovas ne vėliau kaip pirmąją stovyklos dieną. Dalyvio tėvai/globėjai su saugos ir 

sveikatos reikalavimais supažindinami el.paštu, ne vėliau kaip 2 dienos iki stovyklos pamainos pradžios. 

6. Miško augmenija. Stovyklautojai įsipareigoja tausoti miško augmeniją. Kirsti medžius ir krūmus galima 

tik grupės vadovo nurodytoje teritorijoje. 

7. Stovyklos apsauga. Stovyklavietės išorės apsaugą organizuoja stovyklos komendantas. Pastovyklių viduje 

budėjimu ir saugumu rūpinasi grupės vadovas. 

8. Medicininė pagalba. Kiekviena Stovyklos pamaina turi turėti pirmosios pagalbos vaistinėlę bei budintį 

medicinos specialistą. Sveikatos sutrikimo atveju stovyklautojas pirmiausia turi kreiptis į savo grupės vadovą 

arba kitą suaugusį asmenį. Esant reikalui, vadovas stovyklautoją palydi pas stovyklos medicinos specialistą. 

Iškilus būtinybei stovyklautoją vežti į ligoninę, kartu vyksta už jį atsakingas vadovas. Jei stovyklautojas 

vartoja kokius nors medikamentus, jais reikia pasirūpinti atskirai ir tėvų sutikime privaloma nurodyti, kokie 

medikamentai turimi. Stovyklautojams leidžiama vartoti tik tėvų sutikime nurodytus arba medicinos 

specialisto paskirtus medikamentus. 

9. Išvykimas iš stovyklos. Visi dalyviai prieš išvykdami iš stovyklavietės turi sutvarkyti savo pastovyklės 

teritoriją. Iš stovyklos išvykstama tik su grupės vadovo žinia. 

10. Žalos ir nuostolių atlyginimas. Dalyviai patys yra atsakingi už kitų asmenų turtui ir asmenims padarytą 

žalą, jei ji padaryta dėl jų netinkamo elgesio ir jo pasekmių.  

11. Elgesys. Stovyklautojai turi elgtis ir kalbėti su visais pagarbiai. 

12. Ryšiai. Atvežus vaiką į stovyklą, tėvams/globėjams turi būti duodamas vaiko grupės vadovo ir stovyklos 

viršininko mobiliųjų telefonų numeriai, bei nurodomas laikas, kada rekomenduojama skambinti. 

Stovyklautojams rekomenduojama mobiliojo ryšio priemones palikti namie. 

13. Ginklai. Į stovyklavietę draudžiama įsinešti ar turėti bet kokios rūšies ginklus. Stovyklautojų turimi 

peilių ašmenys negali būti ilgesni nei 10 cm. Motoriniais pjūklais gali naudotis tik pilnamečiai.  

14. Stovykloje būtina:  

a. Tausoti stovyklos inventorių ir įrengimus;  

b. Inventorių iš bendros inventoriaus saugojimo vietos imti tik su ūkvedžio leidimu; 

c. Šiukšles mesti tam skirtose vietose;  

d. Ramiai elgtis ramybės (nakties) metu, gerbti kitų poilsį;  

e. Nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotinių bei toksinių medžiagų.  

15. Šalinimas iš stovyklos. Dalyviai, pažeidę stovyklos taisykles, šalinami iš stovyklos. Nepilnamečių 

pasiimti atvyksta tėvai, kurie yra informuojami apie sprendimą pašalinti iš stovyklos. Pašalintam 

stovyklautojui dalyvio mokestis negrąžinamas.  

 

 

 

 

 

II. GRUPĖS VADOVŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

1. Grupės vadovas atsako už vieneto elgesį, tvarką ir švarą pastovyklėje, ramybę pastovyklėje visos 

stovyklos metu, užtikrina, kad stovyklautojai laikytųsi šių taisyklių. 



2. Grupės vadovas ne vėliau kaip pirmąją stovyklos dieną praveda stovyklautojams saugos ir sveikatos 

instruktažą, supažindina su stovyklos teritorija bei stovyklos taisyklėmis, užpildo saugos instruktažų 

registravimo lapą ir atiduoda stovyklos viršininkui. 

3. Grupės vadovas surenka ir iki stovyklos pabaigos saugo tėvų (globėjų, rūpintojų) leidimus. Pasibaigus 

stovyklai, atiduoda leidimus stovyklos viršininkui. Apie leidimuose nurodytą ypatingą sveikatos būklę iš 

anksto perspėja stovyklos medicinos specialistą.. 

4. Grupių vadovai, kiti vadovai ir savanoriai vykdo jiems stovyklos viršininko pavestas pareigas, 

negalėdami vykdyti pareigų, suranda pavaduojantį vadovą. 

5. Visi stovykloje dalyvaujantys pilnamečiai asmenys privalo laikytis Lietuvos skautijos saugios aplinkos 

principų sąvade išdėstytų nuostatų bei Lietuvos skautijos rekomendacijų ir būtinųjų sąlygų vasaros 

stovykloms.  


