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PATVIRTINTA
Skautų slėnio vadovo 2022m. sausio mėn. 29d. įsakymu Nr. ĮSAK-SS2022-001

2 PRIEDAS

SKAUTŲ SLĖNIO STOVYKLAVIETĖSE ORGANIZUOJAMŲ RENGINIŲ TVARKA

Ši tvarka reglamentuoja Skautų slėnio stovyklavietėse vykstančių renginių, stovyklų ir visų kitų edukacinių programų,
žygių ir neformalaus ugdymo procesų gamtoje tvarką.
Tvarka remiasi naujausiu LR Sveikatos apsaugos ministro sprendimu dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo
būtinų sąlygų tvarkos ir kitais LR įstatymais ir potvarkiais reglamentuojančiais turistinių stovyklų organizavimo tvarką
Lietuvos teritorijoje.

Tvarka galioja dviem Skautų slėnio stovyklaviečių teritorijoms:
1) Skautų slėnis 1, Rojaus Sodų g. 1, Sukinių k., Ukmergės r., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos licenzija
Nr. AP-2296
2) Skautų slėnis 2, Ežero g. 21, Špokiškio k., Širvintų r., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Turistinės
stovyklos licenzijos Nr. AP-2297, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Maisto tvarkymo subjekto Nr. 890000416.

1. BENDROJI DALIS
1.1. Patvirtinta tvarka yra viešosios įstaigos Skautų slėnis vidaus dokumentas, nusakantis visų įstaigos teritorijose
vykstančių renginių dalyvių (stovyklautojų) ir dirbančių vadovų bei savanorių elgesio reikalavimus. Siekiant užtikrinti
visų dalyvaujančių saugą ir sveikatą, higieną ir gyvenimo sąlygas, tvarka yra privaloma visiems teritorijoje esantiems
asmenims.
1.2. Instrukcija nusako su stovyklautojų veikla susijusius pavojus, rizikas bei priemonių visumą joms išvengti.
1.3. Vaikai supažindinami su instrukcija ir pasirašo (nuo 14 m.) stovykloje dalyvaujančių vaikų saugos instruktažo lape.
Už jaunesnius nei 14m. vaikus pasirašo instruktažą pravedę ir už juos atsakingi vadovai. Vyresni nei 14m. asmenys
pasirašo patys.
1.4. Stovyklavietės teritorijas nuomojantis kitoms organizacijoms, organizacija pati pasirūpina saugos instruktažų
pravedimu ir tvarkinga privaloma dokumentacija.
1.5. Stovyklautojui, susipažinusiam su šia instrukcija, bet pažeidusiam jos reikalavimus, taikoma renginio nuostatose ir
šios tvarkos 8.2 punktuose apibrėžta drausminė atsakomybė ir nuobaudų seka.
1.6. Su kaimyninių privačių valdų savininkais ryšys palaikomas tiesiogiai per Skautų slėnio vadovą Joną Dragūną
(866364451). Įvykus kontaktui, kaip įmanoma greičiau, apie tai būtina pranešti Skautų slėnio vadovui.

2. GALIMI RIZIKOS VEIKSNIAI STOVYKLOJE IR SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ POVEIKIO
2.1 Sužeidimas:
2.1.1 Peilį rankoje nešioti tik užlenktą;
2.1.2 Naudojantis peiliu, drožti nuo savęs, o ne į save;
2.1.3 Peilio briaunų nenaudoti vietoj plaktuko arba perpjaunant lazdą, nekalti peilio kirviu, plaktuku ar akmeniu;
2.1.4 Nežaisti, mėtantis kirviais, peiliais ir t.t.;
2.1.5 Kirvį nešti tik nuleistoje rankoje;
2.1.6 Nesmulkinti malkų ant akmens;
2.1.7 Nenaudojamus kirvius ir pjūklus laikyti dėkluose, inventoriaus saugojimo vietoje;
2.1.8 Už nurodytos stovyklavietės ribos eiti tik su vadovo leidimu.
2.2. Gaisro pavojus ir nudegimo galimybė:
2.2.1 Kūrenti laužą tik iš anksto įrengtoje laužavietėje, naujas laužavietes įrenginėti tik su stovyklos komendanto leidimu;
2.2.2 Visada prižiūrėti degantį laužą;
2.2.3 Kūrenant laužą nevilkėti sintetinių rūbų, laikytis saugaus atstumo;
2.2.4 Neliesti karštų paviršių plikomis rankomis.
2.3 Skendimas:
2.3.1 Maudytis tik maudymuisi pažymėtoje vietoje ir tik su vadovo priežiūra;
2.3.2 Vienu metu gali maudytis ne daugiau kaip 8 vaikai;
2.3.3 Maudymosi metu be reikalo nešūkauti, nes šauksmas yra pagalbos prašymo signalas.
2.3.4 Vandens transporto priemonėse dėvėti gelbėjimosi liemenes;
2.3.5 Vandens transporto priemones naudoti pagal paskirtį, klausyti vadovo nurodymų.
2.4 Perkaitimas ir saulės smūgis:
2.4.1 Vartoti pakankamai skysčių;
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2.4.2 Dėvėti galvos apdangalą, stengtis būti pavėsyje.
2.5 Erkės įkandimas:
2.5.1 Vartoti apsaugines priemones nuo erkių.
2.5.2. Kelių dienų trukmės stovykloje, kiekvieną dieną apsižiūrėti, ar nėra įsisiurbusios erkės;
2.5.3. Radus įsisiurbusią erkę, pranešti vadovui ar stovyklos medicinos specialistui.
2.6 Alerginė reakcija:
2.6.1 Iš anksto informuoti vadovą apie galimas alergines reakcijas;
2.6.2 Jei vartojami medikamentai – pasirūpinti jais bei pažymėti tai tėvų sutikime.
2.7 Apsinuodijimas:
2.7.1 Plauti rankas prieš ir po valgio bei pasinaudojus tualetu;
2.7.2 Išmesti maistą, kurio galiojimas pasibaigęs ar jis sugedęs dėl netinkamo laikymo;
2.7.3 Plauti vaisius ir daržoves;
2.7.4 Nevalgyti nepažįstamų augalų, grybų;
2.7.5 Gerti tik geriamąjį vandenį;
2.7.6 Maisto atliekas šalinti ir šiukšles mesti tik tam skirtose vietose.
2.7.7 Nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotinių bei toksinių medžiagų;
2.7.8 Rūkyti tik asmenims nuo 18 metų ir tik tam specialiai numatytoje vietoje.
2.8. Užkrečiamosios ligos:
2.8.1. Pasireiškus bet kokiam negalavimui (karščiavimas, sloga, kosulys, šaltkrėtis, pasunkėjęs kvėpavimas, galvos
svaigimas, viduriavimas ir kt.) nedelsiant pranešti vadovui.
2.8.2. Vadovui nurodžius, dėvėti veido kaukę ar kitą nosį ir burną dengiančią apsisaugojimo priemonę.
2.8.3. Nesidalinti savo indais, gertuve bei kitais asmeniniais daiktais su kitais renginio dalyviais.
2.8.4. Rankas plauti po tekančiu vandeniu, naudotis muilu. Kruopščiai, 15-20 sek. rankas muiluoti trinamaisiais ir
sukamaisiais judesiais, ypač gerai išmuiluoti riešus, tarpupirščius, pirštų galiukus, nagus, nykščius. Muilą nuplauti
tekančio vandens srove, nuo riešų link pirštų galiukų. Rankas nusausinti servetėle ar popieriniu rankšluosčiu, panaudotą
išmesti į šiukšlių dėžę.
2.8.5. Kosėti/čiaudėti užsidengus vienkartine servetėle, ją iškart išmesti, nusiplauti rankas. Jei nėra vienkartinės
servetėlės - galima užsidengti alkūnės linkiu, tačiau jokiu būdu ne delnu.
2.9 Kiti sveikatos sutrikimai:
2.9.1 Lyjant lietui ir esant vėsesniam orui avėti atitinkamą avalynę ir dėvėti striukę ar lietpaltį;
2.9.2 Žygyje avėti tam tinkamą avalynę;
2.9.3 Laikytis stovyklos dienotvarkės;
2.9.4 Sportinių varžybų ir trasų metu įvertinti savo galimybes ir nerizikuoti savo sveikata;
2.9.5. Žaibuojant būti toliau nuo vandens, aukštų pavienių medžių ir laukymių. Esant ypatingam pavojui, stovyklos
štabas organizuoja dalyvių veiklų ir nakvojimo perkėlimą į stacionarias patalpas ir pastatus.
2.10 Eismo įvykis:
2.10.1 Žygiuojant eiti kelkraščiu, tik šviesiuoju paros metu, ne daugiau nei dviem eilėmis, prieš transporto priemonių
važiavimo kryptį;
2.10.2 Vaikų iki 16 metų grupę turi lydėti ne mažiau kaip du suaugę asmenys;
2.10.3 Jei arti nėra perėjos, kelią pereiti į abi puses gerai apžvelgiamose vietose, tik įsitikinus, kad bus saugu;
2.10.4 Būti prisisegus atšvaitą;
2.10.5 Vietose, kur eismas reguliuojamas, vadovautis šviesoforo arba reguliuotojo signalais;
2.10.6 Visada eiti kartu su grupe;
2.10.7 Išlipti iš transporto priemonės tik jai visiškai sustojus.
2.11 Gyvenimas ir dalyvavimas stovyklų ir renginių metu:
2.11.1 Veiklos vyksta atvirame ore, gamtoje, dalyviai miega palapinėse, tik ypatingomis sąlygomis patalpose.
2.11.2 Nepilnamečiai dalyviai nuolatos dalyvauja tose pačiose, ne didesnėse kaip 14 dalyvių, grupėse.
2.11.3 Suskirstytos renginio nepilanmečių grupelės (iki 14 dalyvių) gyvena ir palapines stato apibrėžtose teritorijose,
pastovyklėse, kuriose įrengta atsisėdimo vietos, laužavietė, priedanga nuo lietaus ir saulės. Dalyviai jose, su suaugusių
vadovų priežiūra, gaminasi maistą.
2.11.4 Renginių metu stengiamasi, kad dalyviai neturėtų kontakto su programoje nedalyvaujančiais pašaliniais
asmenimis.

3. VEIKSMAI PRIEŠ STOVYKLOS PRADŽIĄ
3.1. Sutvarkomi stovyklos dokumentai: parengiami stovyklos nuostatai ir programa, sudaromi stovyklautojų ir vadovų
sąrašai. Vadovai išklauso instruktažus, sudaromas budėjimo grafikas.
3.2. Pasirūpinama būtinu inventoriumi, pirmosios pagalbos rinkiniu.
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3.3. Tėvai (globėjai, rūpintojai) ir pilnamečiai dalyviai informuojami apie stovyklos tikslus, eigą, išvykimo ir atvykimo
vietą ir laiką, iš anksto supažindinami su tėvų leidime nurodytomis sąlygomis.
3.4. Paskiriamas asmuo, kuris nelaimingo atsitikimo atveju bus atsakingas už komunikaciją.
3.5. Įvertinamas stovyklavietės, žygių maršrutų saugumas, numatant galimus rizikos veiksnius bei veiksmus rizikai
sumažinti.
3.6. Įrengiama stovyklavietė: pažymima stovyklos teritorija, įrengiama virtuvė, priėjimas prie vandens, tualetai,
šiukšliadėžės, teritorijos palapinėms statyti, rikiuočių aikštei.
3.7. Pristatydami dalyvius, tėvai pasirašo paslaugų sutartį, sutikimą ir patvirtina, kad dalyvis neturėjo kontakto su
COVID-19 užsikrėtusiais asmenimis, temperatūros, aukštesnės nei 37,2 C, nuo stovyklos pradžios nebuvo išvykęs 10
dienų iš šalies ir neturėjo kontakto su asmenimis saviizoliacijoje, neserga viršutinių kvėpavimo takų ligomis.
3.8. Renginių organizatoriai ir suaugę vadovai tikrinasi sveikatą prieš stovyklą ir matuojasi temperatūrą kasdien renginių
metu.
3.9. Tėvai informuojami apie asmens higienos laikymosi būtinybę ir tvarką stovyklavietėse (rankų higienos, kosėjimo,
čiaudėjimo etiketo ir kt.)

4. VEIKSMAI STOVYKLOJE
4.1. Pirmąją stovyklos dieną stovyklautojai supažindinami su saugos ir sveikatos instrukcija.
4.2. Stovyklautojams pristatoma stovyklos teritorija, nurodomos stovyklavietės ribos, parodomas pirmosios medicinos
pagalbos punktas, paaiškinama atliekų rūšiavimo, išvežimo tvarka.
4.3. Atskirose stovyklos teritorijose (pastovyklėse) įrengiamos laužavietės, prausyklos, indaujos.
4.4. Stebima, kad, vykdant programą stovyklos teritorijoje ir už jos, būtų laikomasi instruktuojant išdėstytų reikalavimų.
4.5. Temperatūros matavimas. Reguliarūs, ryte ir vakare temperatūros matavimai vyksta renginių metu stovyklos mediko
vietoje, patalpoje, koordinuotomis grupėmis. Temperatūros duomenys yra fiksuojami mediko temperatūros stebėsenos
žurnale.
4.6. Stovyklos metu, dažnai liečiami paviršiai dezinfekuojami ADK-611 priemone po kiekvieno naudojimosi. Valgymo
vietos, uosto teritorija ir priemonės ir kitos dažnai naudojamos vietos ir daiktai - po kiekvienos grupės pasinaudojimo.
4.7. Visos veiklos renginių metu organizuojamos lauke.
4.8. Ne rečiau kaip du kartus per dieną visiems stovyklos dalyviams (vaikams ir savanoriams) matuojama kūno
temperatūrą bekontakčiu termometru. Jeigu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), stovyklos dalyvis izoliuojamas
ir susisiekiama pasikonsultuoti su karštąja linija tel. Nr. 1808 dėl tolesnių veiksmų.
4.9. Suaugusiems vadovams ir savanoriams vykdyti veiklą neleidžiama, jei ši(s) turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Esant
tokiam atvejui savanoris/vadovas izoliuojamas ir skambinama pasikonsultuoti su karštąja linija tel. Nr.1808 dėl tolesnių
veiksmų.
4.10. Dalyvių matinimo tvarka:
4.10.1 Maitinimas, jeigu organizuojamas visiems stovyklos dalyviams, teikiamas programinėmis grupėmis (puodais),
atsakingam vadovui atsiimant maisto davinį ir jį išdalinant kitiems grupės nariams. Maitinimosi vietoje laikomasi
rekomenduojamo saugaus atstumo tarp grupių.
4.10.2 Grupelės iki 14 vaikų, prieš pusryčius ir vakarienę, apsilanko mediko punkte ir matuojasi temperatūrą.
4.10.3 Maisto dalinimas vyksta koordinuotai tos grupelės atsakingo vadovo, dalyviams prie6 tai dezinfekuojant rankas.
4.10.4 Gaminantis maistą pastovyklėse ir žygiuose bei už stovyklavietės ribų, maistą taip pat dalina grupelės suaugęs
atsakingas vadovas.

5. VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS
5.1. Įvertinama nukentėjusiojo būklė, suteikiama pirmoji pagalba, jei reikia – kviečiama greitoji medicinos pagalba ar
kitos tarnybos.
5.2. Erkių ir vabzdžių (kurie sukelia stiprią alerginę reakciją) įkandimo atveju, dalyviai apžiūrimi mediko. Medikas
tiesiogiai informuoja dalyvio tėvus apie įvykį ir tolimesnę gydymo ar stebėjimo eigą. Erkės nėra saugomos ir tiriamos.
5.3. Apie įvykusią nelaimę informuojamas tiesioginis stovyklautojo vadovas bei stovyklos viršininkas.
5.4 Informuojami nukentėjusiojo tėvai (globėjai, rūpintojai), Skautų slėnio vadovas.

6. VEIKSMAI BAIGUS STOVYKLĄ
6.1. Tėvai (globėjai, rūpintojai) ar kiti atsakingi asmenys pasiima stovyklautoją iš stovyklos vietos.
6.2. Išardomi laikinieji statiniai, sutvarkomos laužavietės ir tualetai, išvežamos šiukšlės.
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7. HIGIENA, DEZINFEKACIJA IR SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖSENA PO KARANTININIU
LAIKOTARPIU
7.1. Prieš stovyklą įrengiama rankų higienai būtina infrastruktūra ir įgytos reikalingos priemonės.
• Prie praustuvių padėti skysto muilo, jei vyksta veiklos 6-18 m. amžiaus vaikams – ir priemones rankų dezinfekcijai -
dezinfekanto ADK-612 dozatorius.
• Programose punktuose, virtuvėje ir kitose veiklos vietose padėti dezinfekcinio skysčio (ADK-612).
• 3 kartus per dieną (kas 3-4val.) dezinfekuoti naudojamą stovyklos inventorių (ADK-611).
• Kas 3-4 valandas dezinfekuoti tualetus/dušus ir tai žymėti tualete/duše esančiame žurnale (nurodyti valandą, kada buvo
vykdoma dezinfekacija ir kas ją vykdė). Valymo tvarka ir vadovų komandos patvirtinamos stovyklos pradžioje ir
prižiūrimo atsakingo vadovo (stovyklos viršininko pavaduotojo).
• Virtuvės erdvę dezinfekuoti po kiekvieno maitinimo organizavimo.
• Dezinfekavimui skirtos reglamentuotos priemonės:
- ADK-612 rankų dezinfekantas - rankoms ir odai. Dozatoriai pastatomi: valgykloje, WC, prausyklose ir privalomai
naudojami prieš imant maisto davinį maisto dalinimo vietoje.
- ADK-611 paviršių dezinfekantas - visiems paviršiams: WC/dušai (ypač dušų padai), stalai, virtuvės patalpos ir t.t.
7.2. Kiekvienas dalyvaujantis veiklose yra įspėjamas iš anksto ir pasirūpina savo asmeninės higienos reikmenimis:
rankšluoščiais, šampūnu, dantų pasta ir šepetuku, muilu ir kitomis priemonėmis.

8. DRAUSMINĖ ATSAKOMYBĖ IR DRAUDIMAI STOVYKLAVIETĖSE

8.1. Stovyklavietėse draudžiama:
8.1.1. Triukšmauti, t.y. garsiai leisti muziką, naudoti stiprią garso aparatūrą ir t.t. lauke po 22val.
8.1.2. Šiukšlinti stovyklaviečių teritorijose, gadinti jose esantį turtą.
8.1.3. Iš anksto nesuderinus su Paslaugos teikėju leisti fejerverkus, kūrenti laužus tam nenumatytose vietose, patalpose
deginti žvakutes ir t.t.
8.1.4. Rūkyti patalpose ir atvirose stovyklaviečių teritorijose, išskyrus tam dedikuotas ir parengtas vietas.
8.1.5. Stovyklavietėse draudžiama vartoti svaiginamasias priemones, alkoholį ir narkotines medžiagas. Pažeidus šią
tvarką dalyvių prašoma per įmanomai greičiausią laiką palikti stovyklaviečių teritoriją.
8.1.6. Į Stovyklavietę atsivežti ir joje naudoti ginklus, aplinkai ir žmonėms pavojingus daiktus ar medžiagas.
8.1.7. Nesuderinus su Paslaugų teikėju atvykti papildomam (Sutartyje) nenumatytam žmonių skaičiui.
8.1.8. Iš anksto nesuderinus su Paslaugų teikėju atsivežti gyvūnus.
8.1.9. Nesuderinus ir nepranešus palikti stovyklaviečių teritoriją.
8.1.10. Vaikščioti ir naudotis gretimų privačių valdų teritorija, krantine, tilteliais.

8.2. Drausminė atsakomybė:
8.2.1. Dalyvaujančiam asmeniui pažeidus stovyklaviečių tvarką pirmą kartą, taikomas žodinis įspėjimas. Įsitikinama, kad
dalyvis yra susipažinęs su tvarka ir jam yra aiškūs tvarkos reikalavimai.
8.2.2. Tvarką pažeidusiam nepilnamečiui dalyviui taikomas suaugusiųjų didesnis dėmesys ir stebėjimas.
8.2.3. Dalyvaujančiam asmeniui šiurkščiai arba pakartotinai pažeidžiant stovyklavietės tvarką, dėl jo pašalinimo
sprendžia renginio vadovas (pasitaręs su komanda).
8.2.4. Stovyklautojas yra šalinamas iš stovyklavietės teritorijos.


