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1. Visi stovyklautojai visu stovyklos laikotarpiu (2021.08.16-22), būdami stovyklos 

teritorijoje ir už jos ribų privalo laikytis šių vidaus tvarkos taisyklių. Už taisyklių 

pažeidimą stovyklos dalyviai nedelsiant be atskiro įspėjimo šalinami iš stovyklos, apie tai 

pranešama tėvams / globėjams. 

2. Stovyklos dalyviai ir vadovai  privalo vadovautis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo įsakymu 

„Dėl vaikų stovyklų veiklų organizavimo būtinų sąlygų“ , patvirtintu 2021 m. gegužės 21 

d. Nr. V-1168 

3. Stovyklos dalyvis privalo: 

3.1. laikytis dienos režimo, nustatytos tvarkos reikalavimų, klausyti vadovo 

nurodymų ir derinti su jais savo veiklą. 

3.2. Aktyviai dalyvauti stovyklos metodiniuose renginiuose, pamokose. 

3.3. Dalyvauti numatytuose žygiuose, ekskursijose, išvykose. 

3.4. Dalyvauti laisvalaikio veiklose. 

3.5. Nevėluoti į užsiėmimus, ekskursijas, išvykas. 

3.6. Laiku keltis ir gultis. 

3.7. Būti tinkamai apsirengęs pagal oro sąlygas (turėti galvos apdangalą nuo saulės, 

drabužius nuo lietaus, laisvalaikio ir sportinį apavą, turėti koncertinius drabužius). 

3.8. Laikytis higienos reikalavimų.  

3.9. Gyvenamose patalpose palaikyti švarą ir tvarką (nelaikyti gendančio maisto, 

vėdinti patalpas, drabužius sudėti į spintas, pasikloti lovą). Išvykstant palikti 

patalpas tokios būklės, kokios jos buvo atvykus. 

3.10. Išeinant iš kambario ilgesniam laikui įsitikinti, ar uždaryti langai. 

3.11. Nepalikti vertingų daiktų be priežiūros. 

3.12. Pagarbiai elgtis su stovyklos darbuotojais, bendraamžiais, ypač mažesniais ir 

silpnesniais už save, prisiimti atsakomybę už savo netinkamą elgesį. 

3.13. Gerbti kitų vaikų teisę į gyvybę, neįžeidinėti draugų, nežaloti jų fiziškai. 

3.14. Tausoti stovyklos materialinį turtą bei aplinką. 

3.15. Nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų bei kitų psichotropinių medžiagų. 

3.16. Susirgus, susižeidus ar atsiradus kitiems sveikatos negalavimams nedelsiant 

pranešti stovyklos vadovams ar kitiems mokytojams. 

3.17. Atlyginti stovyklos metu stovyklos organizatoriams ar/ir kitiems stovyklos 

dalyviams padarytą žalą. 

4. Tvarkos reikalavimai valgykloje: 

4.1.  Stovyklautojai valgo programoje numatytomis valandomis. 

4.2. Pavalgę stovyklautojai sutvarko savo stalą ir suneša į tam skirtą vietą nešvarius 

indus. 

4.3. Negalima išnešti indų bei įrankių iš valgyklos. 

5. Elgesys prie vandens telkinio: 



5.1. Kategoriškai draudžiama maudytis nežinomose ir nepatikrintose vietose, audros 

metu, esant blogam orui, dideliam rūkui, prastam matomumui, tamsiu paros metu. 

5.2. Stovyklautojai eina maudytis tik lydimi atsakingų asmenų (stovyklos vadovo 

pavaduotojo ar kitų mokytojų) 

5.3. Pradėti maudytis galima tik po to, kai atsakingas asmuo patikrins pasirinktos 

maudymosi vietos gylį, dugno saugumą. Tik įsitikinus visišku saugumu, leidžima 

maudytis ne daugiau kaip 8 vaikams vienu metu, nurodytoje maudymosi vietoje. 

5.4. Stovyklautojai privalo griežtai laikytis maudymosi taisyklių ir reaguoti į vadovo 

/ atsakingo asmens signalus. 

5.5. Maudymosi metu griežtai draudžiama šūkauti, nes šauksmas yra pagalo prašymo 

signalas. 

5.6. Nešiukšlinti paplūdimyje, netrikdyti poilsio aplinkiniams. 

5.7. Kategoriškai draudžiama stovyklos dalyviams nardyti, šokinėti nuo stataus 

skardžio ar kranto. 

6. Stovyklos dalyvių elgesys ekskursijose ir žygių metu: 

6.1. Be grupės vadovo leidimo draudžiama atsiskirti nuo grupės dalyvių arba atsilikti 

nuo grupės. 

6.2. Jeigu ekskursijos ar žygio metu yra būtinybė išeiti, apie tai būtina informuoti 

vadovą. 

6.3. Einant reikia vengti ėjimo prieš judėjimą. 

6.4. Vykstant į ekskursiją transporto priemonėmis, laikytis transporto priemonių 

taisyklių (draudžiama iškišti rankas, persisverti pro važiuojančios transporto 

priemonės langą, važiuojant atidarinėti duris, išlipus iš transporto priemonės iškart 

bėgti per gatvę ir kt.) 

6.5. Jeigu stovyklautojas atsiskyrė nuo grupės ir pasiklydo, esant galimybei, 

pirmiausia privalo susisiekti su grupės vadovu (paskambinti telefonu). 

6.6. Neturint tokios galimybės, laukti toje vietoje, kur atsiskyrė nuo grupės, 

nebandyti patiems susirasti grupę. 

6.7. Jeigu stovyklautojas tiksliai žino grupės buvimo adresą, galima kreiptis į 

policijos pareigūnus, kad pasiektų grupės buvimo vietą. 

7. Stovykloje draudžiama: 

7.1. Savavališkai pasišalinti iš stovyklavietės teritorijos. 

7.2. Vartoti / platinti alkoholinius gėtimus, narkotines, toksines medžiagas, 

energetinius gėrimus, rūkyti. 

7.3. Naudoti psichologinį bei fizinį smurtą prieš kitus. 

7.4. Palikti miegamąsias patalpas nakties miego metu. 

7.5. Ne pagal paskirtį naudoti elektros prietaisus, liesti laidus. 

7.6. Turėti daiktus, kurie keltų grėsmę gyvybei. 

7.7. Patalpose laikyti greitai gendančio maisto produktus. 

7.8. Maudytis vandens telkiniuose be vadovo leidimo ir žinios. 

8. Stovyklautojas privalo žinoti, kad: 

8.1. Už mobilųjį telefoną, ar kitų brangių daiktų saugumą stovyklos darbuotojai 

neatsako. 

8.2. Už stovyklautojų padarytą žalą atsako tėvai / globėjai. 

8.3. Dėl nepagarbaus elgesio su vadovu ar jo neklausymo, muštynių, vagystės, 

inventoriaus gadinimo, psichologinio smurto, ėjimo prie vandens r už stovyklos ribų 

be vadovo, bei kitų šių taisyklių reikalavimų pažeidimų, stovyklos dalyvis bus 

pašalintas iš stovyklos. Apie tai bus pranešama tėvams / globėjams. 


