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LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGA 

PATVIRTINTA 

Lietuvos skautų sąjungos Tarybos 

2021 m. lapkričio 10 d. nutarimu XI-31 

 

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS 

TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO 

APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Skautų turizmo renginių organizavimo aprašas (toliau – aprašas) nustato turizmo renginių – išvykų, 

ekskursijų, žygių, sąskrydžių, varžybų, turistinių stovyklų (toliau – turizmo renginiai) organizavimo 

tvarką Lietuvos skautų sąjungoje. 

1.2. Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarką nustato: “Vaikų turizmo renginių organizavimo 

aprašas”, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 

ĮSAK-330; Lietuvos higienos norma HN 79:2004 ,,Vaikų vasaros poilsio stovyklos. Bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 

26 d. įsakymu Nr. V-275., ). “Vaikų vasaros poilsio stovyklų bendrieji nuostatai“  Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymu Nr.ISAK-612; Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos 

specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių 

ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (Žin., 2003, Nr. 79-3605); 2010 m. Rugsėjo 7 d. Nr.V-765 Lietuvos 

higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.  

1.3. Aprašo tikslas – reglamentuoti skautiškų turizmo renginių organizavimą ir vykdymą, bei tinkamai 

parengti LSS veiklos dokumentus, kurie užtikrintų renginiuose dalyvaujančių narių saugumą. 

1.4. Aprašas taikomas Lietuvos skautų sąjungos nariams, organizuojantiems ir vykdantiems turizmo 

renginius Lietuvos Respublikos teritorijoje bei už jos ribų. 

1.5. Turizmo renginių dalyviai, naudodamiesi visuomeniniais, vandens keliais, keliaudami draustiniais 

ar kitomis riboto lankomumo teritorijomis, privalo vadovautis kelių eismo bei saugaus elgesio 

taisyklėmis, nustatytomis šiems keliams ir teritorijoms.  

1.6. Reikalavimai turizmo renginio vadovui - turizmo renginio vadovu gali būti pilnametis skautas, 

atestuotas vaikų turizmo renginių saugos ir sveikatos klausimais ir įgijęs pažymėjimą, kad gali dirbti 

vaikų turizmo renginių vadovu. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9BB254501DB8
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1.7. Apraše vartojamos sąvokos: 

ekskursija – trumpiau kaip parą trunkantis turistinių objektų lankymas nustatytu maršrutu ugdymo 

tikslais, kurį vykdo gidas arba mokytojas; 

išvyka – organizuotas vaikų grupių keliavimas į numatytą turizmo objektą panaudojant transporto 

priemones; 

sąskrydis – organizuotas vaikų susibūrimas gamtinėje aplinkoje (stovyklavietėje) poilsio ar ugdymo 

tikslais; 

saugos instruktavimo registravimo lapas – dokumentas, kuriame pasirašo skautai, išklausę saugos 

instruktažą; 

turizmo renginio vadovas – asmuo (pilnametis skautas), turintis tinkamą pasirengimą ir tai patvirtinantį 

dokumentą (pažymėjimą), organizuojantis pasiruošimą turizmo renginiui ir jam vadovaujantis; 

turistinė stovykla – trumpalaikio vaikų poilsio organizavimas rekreacinėje teritorijoje įrengtoje 

stovyklavietėje; 

vaikų turizmo renginys – trumpalaikės neformaliojo vaikų švietimo programos (gali būti sudedamoji 

formaliojo ir neformaliojo švietimo programos dalis) vykdymas keičiant vietą pažintiniais, rekreaciniais 

ir sportiniais tikslais. Tai ekskursija, išvyka, sąskrydis, turistinė stovykla, varžybos, žygis, kelionė. 

varžybos – organizuotas vaikų (jų grupių) rungtyniavimas ugdymo tikslais; 

žygis – įvairios trukmės ugdymo tikslais organizuotas keliavimas nustatytu maršrutu pėsčiomis ar 

naudojant įvairias transporto priemones. 

II. TURIZMO RENGINIŲ PARAIŠKOS 

2.1. Turizmo renginių paraiškas rengia turizmo renginio vadovas, tvirtina LSS Vyriausiasis skautininkas. 

III. TURIZMO RENGINIŲ DALYVIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

3.1. LSS Vyriausiasis skautininkas, užtikrindamas turizmo renginių dalyvių saugumą: 

 3.1.1. tvirtina turizmo renginio paraišką arba stovyklos programą, dalyvių sąrašą, turizmo 

renginio vadovą (-us), jei renginys yra turistinė stovykla, tai ir grupių vadovus. Vyriausiojo skautininko 

įsakymu patvirtinto turizmo renginio paraiškos vienas egzempliorius įsegamas į atitinkamą dokumentų 

bylą, kitas atiduodamas turizmo renginio vadovui, kuris privalo turėti paraišką su savimi turizmo renginio 

metu; 

 3.1.2. paskiria instruktorių organizuoti mokymą ir atestavimą saugos ir sveikatos klausimais 

turizmo renginių vadovui (-ams), vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos 

klausimais bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-223/V-792, 

nustatyta tvarka; 

 3.1.3. nustato turizmo renginio vadovo(-ų) pareigas; 
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 3.1.4. už paraiškos vykdymo pažeidimus turizmo renginio vadovą gali nubausti drausmine tvarka; 

 3.1.5. tvirtina saugaus elgesio instruktažus; 

 3.1.6. po įvykusio renginio gautus dokumentus (dalyvių saugos instruktavimo registravimo lapus 

su dalyvių parašais, dalyvių sąrašą) įsega į atitinkamą dokumentų bylą ir saugo LSS archyve 10 metų po 

naujausio įrašo juose.  

3.2. Turizmo renginio vadovas, užtikrindamas turizmo renginių dalyvių saugumą: 

 3.2.1. apie turizmo renginį Lietuvoje  praneša ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki turizmo 

renginio pradžios (už Lietuvos ribų, ne vėliau, kaip prieš 10 darbo dienų) LSS Vyriausiajam skautininkui 

elektroniniu paštu, pateikdamas turizmo renginio paraišką (priedas Nr. 2), dalyvių sąrašą; 

 3.2.2. parengtoje turizmo renginio paraiškoje numato detalų maršrutą (atsižvelgia į dalyvių 

amžių, jų pasirengimo lygį ir fizinę būklę), nustato išvykimo, atvykimo vietą ir laiką, nakvynės vietą; 

 3.2.3. prieš vaikų turizmo renginį elektroninėmis priemonėmis arba kitu patogiu būdu informuoja 

dalyvaujančių skautų tėvus: nurodo renginio datą, laiką, maršrutą/vietą, pateikia savo kontaktinį telefono 

numerį; 

 3.2.4. įgyvendina numatytą turizmo renginio paraišką; 

 3.2.5. gauna tėvų/globėjų pasirašytą sutikimą (priedas Nr. 3); 

 3.2.6. sudarant dalyvių iki 18 metų amžiaus, vykstančių į turizmo renginį, sąrašą, įtraukia tik tuos 

dalyvius, kurie turi tėvų sutikimus;  

 3.2.7. įvertina galimas turizmo renginio rizikas (priedas Nr. 4) ir pagal jas parenka reikiamus 

saugaus elgesio instruktažus;  

 3.2.8. instruktuoja skautus pasirašytinai „Saugos instruktavimo registravimo lape“ (priedas Nr.1), 

kuriame įrašoma įsakymo data ir numeris, renginio data ir maršrutas. Lapą po renginio kartu su kitais 

dokumentais siunčia LSS Vyriausiajam skautininkui; 

 3.2.9. prieš išvykstant į turizmo renginį, pasiima vieneto pirmosios pagalbos vaistinėlę ir grįžus 

ją grąžina; 

 3.2.10. turizmo renginio metu turi šiuos dokumentus: vaikų turizmo renginių vadovo 

pažymėjimą, renginio paraišką, dalyvių sąrašą, tėvų/globėjų kontaktinių telefonų numerius, saugos 

instruktavimo registravimo lapą su dalyvių parašais; 

 3.2.11. vadovaudamasis patvirtinta turizmo renginio paraiška užtikrina vaikų saugą renginio 

metu, moka suteikti pirmąją medicininę pagalbą; 

 3.2.12. susidarius situacijai, gresiančiai vaikų saugai, pakeičia maršrutą, sustabdo arba nutraukia 

turizmo renginio vykdymą; 

 3.2.13. kviečia pirmąją medicininę pagalbą; 

 3.2.14. praneša LSS vadovybei apie nelaimingą įvykį žodžiu ir raštu; 
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 3.2.15. informuoja skautų tėvus/globėjus. 

3.3. Turizmo renginiuose dalyvaujantys skautai: 

 3.3.1. Susipažinę su turizmo renginio organizavimo tvarka, saugos ir sveikatos instrukcija, 

pasirašo „Saugos instruktavimo registravimo lape“; 

 3.3.2. prieš turizmo renginį pasiskirsto pareigomis, užduotimis ir kt.; 

 3.3.3. privalo laikytis elgesio normų, būti drausmingi ir mandagūs, laikytis saugaus eismo, 

gamtosaugos, priešgaisrinės saugos, maudymosi reikalavimų, neatsiskirti nuo grupės, vykdyti turizmo 

renginio vadovo(-ų) nurodymus. 

 3.3.4. Turizmo renginiuose leidžiama dalyvauti: 

  3.3.4.1. ikimokyklinio amžiaus vaikams ne daugiau kaip 4 valandas trunkančiuose 

turizmo renginiuose; 

  3.3.4.2. vienos dienos trukmės žygiuose pėsčiomis, išvykose ir mokomosiose ekskursijose 

nuo 6 metų; 

  3.3.4.3. dviejų dienų žygiuose pėsčiomis nuo 9 metų; 

  3.3.4.4. žygiuose slidėmis, vandens turizmo priemonėmis nuo 12 metų; 

  3.3.4.5. žygiuose dviračiais nuo 12 metų, o jeigu vaikai yra išklausę papildomą mokymo 

kursą ir turi mokyklos išduotą pažymėjimą (dviratininko specialybę) – ne jaunesniems kaip 10 metų; 

  3.3.4.6.jaunesni negu aprašo 3.3.4.1.–3.3.4.4 punktuose nurodyti vaikai gali dalyvauti 

turizmo renginiuose tik turėdami tėvų/globėjų rašytinį sutikimą; 

  3.3.4.7. vaikai, nepriskirti pagrindinei medicininei fizinio pajėgumo grupei arba turintys 

specialiųjų ugdymosi poreikių, dviejų dienų ir ilgiau trunkančiuose turizmo renginiuose gali dalyvauti 

tik su gydytojo leidimu. 

 3.3.5. Rekomenduojama nepilnamečių skautų grupei iki 15 asmenų, dalyvaujančiai turizmo 

renginiuose, skirti vieną turizmo renginio vadovą. Konkretus turizmo renginio vadovų skaičius skiriamas 

atsižvelgiant į renginio specifiką, dalyvių amžių ir jų specialiuosius poreikius. 

IV. TURISTINĖS STOVYKLOS 

4.1. Turizmo renginio vadovas, rengdamas turistinę stovyklą, sudaro sutartį tarp vaiko tėvų/globėjų ir 

stovyklos, įtvirtinančią šalių pareigas, teises ir atsakomybę.  

4.2. Užtikrina, kad būtų tinkamai organizuotas vaikų maitinimas. 

4.3. Atsako už stovyklos sąmatos sudarymą, teisėtą ir teisingą lėšų naudojimą. 

4.4. Atsako už stovyklos programos, nuostatų, vaikų sąrašų, stovyklos ataskaitų rengimą ir vykdymą. 
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4.5. Atsako už stovyklavietės įrengimą: pažymimos teritorijos ribos, įrengiama virtuvė, priėjimas prie 

vandens, maudykla, tualetai, šiukšliadėžės, numatomos teritorijos palapinėms statyti, rikiuočių aikštei. 

4.6. Užtikrina, kad stovykloje būtų laikomasi higienos taisyklių. 

 4.7. Skiria grupės vadovus (15 vaikų - ne mažiau kaip 1 grupės vadovas, 15 neįgaliųjų vaikų - ne mažiau 

kaip 2 vadovai), grupės sudaromos atsižvelgiant į vaikų amžių. 

4.8. Grupės vadovu turi teisę būti:  

 4.8.1.asmuo, įgijęs aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą 

ir turintis pedagogo kvalifikaciją;  

 4.8.2. taip pat asmuo, turintis aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) 

ar vidurinį išsilavinimą, bet neturintis pedagogo kvalifikacijos, išklausęs švietimo ir mokslo ministro 

nustatyta tvarka pedagoginių-psichologinių žinių kursą.  

4.9. Grupės vadovo funkcijos:  

 4.9.1. ruošti stovyklos programas ir atsakyti už jų vykdymą;  

 4.9.2. organizuoti grupės renginius, išvykas, ekskursijas, laisvalaikį; 

 4.9.3. supažindinti vaikus su saugos taisyklėmis ir pildyti saugos instruktažus tam skirtame 

registravimo lape ; 

 4.9.3. atsakyti už vaikų priežiūrą, saugą ir sveikatą;  

 4.9.4. užtikrinti žalingų įpročių prevenciją. 

4.10. Visi stovyklos sklype / teritorijoje esantys įrenginiai turi būti patikimai sutvirtinti, tvarkingi. 

4.11. Stovyklos sklype / teritorijoje esantys vandens telkiniai, nenaudojami vaikų maudymuisi, turi būti 

aptverti. 

4.12. Žaidimų ir poilsio aikštelėse turi būti sudaryta galimybė apsaugoti vaikus nuo tiesioginių saulės 

spindulių ir kritulių. 

4.13. Vaikų maitinimui negali būti tiekiami: subproduktai (inkstai, kepenys, smegenys, plaučiai); grybai; 

konditerijos gaminiai su kremu; energiniai gėrimai; bulvių traškučiai ir kiti riebaluose virti gaminiai; 

nepramoninės gamybos konservuoti gaminiai; žlėgtainiai; šaltiena; genetiškai modifikuotas maistas ar 

genetiškai modifikuotų sudedamųjų dalių turintys produktai. 

4.14. Stovykloje vaikams turi būti sudaryta galimybė bet kuriuo metu atsigerti geriamojo vandens, 

rekomenduojama vandens tiekimui naudoti vandenį iš centralizuoto vandens tiekėjo, kitu atveju reikia 

atlikti vandens tyrimus pagal HN 24:2017. 

4.15. Stovykloje turi būti įmonės pirmosios pagalbos rinkinys, lengvai pasiekiamas stovyklos 

darbuotojams visą stovyklos darbo laiką. Rinkinio sudėtis turi atitikti teisės akto [Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir 
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farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos 

vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (Žin., 2003, Nr. 79-3605);] reikalavimus. 

4.16. Jei per 1 ar 2 dienas 2 ar daugiau vaikų pasireiškia panašūs į užkrečiamosios ligos simptomai (pvz., 

vėmimas ar viduriavimas su arba be karščiavimo), stovyklos vadovas apie tai telefonu nedelsdamas 

informuoja teritorinę visuomenės sveikatos priežiūros įstaigą. 

V. MAUDYMOSI VIETOS 

5.1. Turizmo renginio vadovas, parinkdamas maudymosi vietą ir organizuodamas renginius vandenyje, 

atsižvelgia į traumų profilaktikos reikalavimus plaukimo pratybų, turistinių žygių, išvykų, ekskursijų 

metu. Maudomasi higienos, sveikatinimo, o ne sportiniais tikslais. 

5.2. Jeigu stovykloje organizuojamas vaikų maudymasis maudymosi vietose, kurios nėra teisės aktų 

nustatyta tvarka įteisinti paplūdimiai, jos turi atitikti šiuos reikalavimus: 

 5.2.1. maudymosi vietų vaikams ribos turi būti pažymėtos; gylis maudymosi vietose turi būti ne 

didesnis kaip 0,7 metro ikimokyklinio amžiaus vaikams ir vaikams, nemokantiems plaukti, bei ne 

didesnis kaip 1,3 metro mokyklinio amžiaus mokantiems plaukti vaikams; 

 5.2.2. maudymosi vietose priėjimas prie vandens turi būti neslidus, neklampus; 

 5.2.3. maudymosi vietose neturi būti šalto gruntinio vandens versmių, verpetų, didelių bangų; 

vandens telkinio dugnas neturi būti akmenuotas, klampus, duobėtas, užterštas; vandens paviršius neturi 

būti apaugęs dumbliais; 

5.3. Maudymosi plotą privalo žinoti visi besimaudantieji. 

5.4. Maudomasi tik turizmo renginio vadovui leidus ir jam stebint. 

5.5. Vienu metu gali maudytis ne daugiau kaip 8 vaikai. Maudymosi metu turizmo renginio vadovui 

reikia būti labai atidžiam. 

5.6. Maudymosi metu draudžiama be reikalo šūkauti, nes šauksmas yra pagalbos prašymo signalas. 

 VI. TURIZMO RENGINIO VADOVO PAREIGOS PO RENGINIO  

6.1. Įvykus vaikų turizmo renginiui, saugos instruktavimo lapą su skautų parašais, dalyvių sąrašą, tėvų 

pasirašytus sutikimus, finansinius ir kitus reikiamus dokumentus, siunčia LSS Vyriausiajam skautininkui 

ne vėliau, kaip per 30 kalendorinių dienų po renginio. 

6.2. Renginį trumpai aprašo ir su keliomis nuotraukomis talpina oficialiame LSS internetinėje svetainėje  

ir /ar socialiniuose tinkluose. 

VII. SAUGAUS ELGESIO INSTRUKTAŽO REIKALAVIMAI 

7.1. Instrukcijų tekstas turi būti aiškus, nurodymai ir reikalavimai trumpi, konkretūs, be nuorodų į kitus 

teisės aktus. Instrukcijos turi būti parengtos lietuvių kalba ir gali būti verčiamos į kitas naudotojams 

suprantamas kalbas. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9BB254501DB8
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7.2. Visi instrukcijų punktai yra vienodai privalomi, todėl nevartotini žodžiai, nusakantys reikalavimų 

svarbą ("griežtai", "ypač", "kategoriškai" ir pan.), taip pat nekonkretūs, nevienareikšmiai, neapibrėžti 

posakiai (geriausiai būtų ir pan.).  

7.3. Instrukcijos turi būti laikomos ir saugomos vienetų vadovams žinomoje ir pasiekiamoje vietoje. 

Visas instrukcijas tvirtina LSS Vyriausiasis skautininkas. Rengiant instrukcijas turi būti sudarytos 

sąlygos LSS nariams ir jų atstovams teikti siūlymus, dalyvauti diskusijose dėl instrukcijos turinio. 

7.4. Vieneto vadovas privalo turėti visų saugaus elgesio instrukcijų, reikalingų skautams instruktuoti, 

komplektą. 

7.5. Įsigaliojus naujiems ar pasikeitus teisės aktams, saugaus elgesio instrukcijos turi būti peržiūrėtos, 

pakeistos, papildytos ir iš naujo patvirtintos. 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

8.1. Lietuvos skautų sąjungos turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas gali keistis, atsiradus 

naujiems dokumentams, reglamentuojantiems mokinių saugą ir sveikatą.  

_______________________ 

 

TARYBOS PIRMININKĖ     DALIA TRAPINSKIENĖ 

 

 

 



Lietuvos skautų sąjungos turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašo  

Priedas Nr. 1 

PATVIRTINTA 

Lietuvos skautų sąjungos Vyriausiosios skautininkės  

2021 m. gruodžio 6 d. įsakymu IS-24 
 

 

SAUGOS INSTRUKTAVIMO REGISTRAVIMO LAPAS 

Renginio pavadinimas, data, maršrutas_________________________________________ 

Įsakymo data ir numeris______________________________________________________ 

Instruktavimo temos: 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

 Žemiau išvardyti skautai buvo instruktuoti saugos ir sveikatos klausimais 

Eil. 

Nr. 
Data Vardas, pavardė Skauto, 

išklausiusio 

instruktavimą, 

parašas 

Instruktavusiojo 
vardas, pavardė parašas 

            
            

 

 



Lietuvos skautų sąjungos turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašo  

Priedas Nr. 2 

PATVIRTINTA 

Lietuvos skautų sąjungos Vyriausiosios skautininkės  

2021 m. gruodžio 6 d. įsakymu IS-24 
 

 

TURIZMO RENGINIO PARAIŠKA 

 

Renginio pavadinimas __________________________,  

Turizmo renginio vadovas________________________________ (turizmo renginių  

      (vardas pavardė)  

organizatoriaus pažymėjimo Nr. ___ )  

Lydintis asmuo (-ys): ___________________________________ (turizmo renginių  

      (vardas pavardė)  

organizatoriaus pažymėjimo Nr. ___ )  

Išvykimo data. 

Išvykimo vieta, laikas ir atvykimo vieta, laikas________________________________ 

Vaikų turizmo renginio tikslas, uždaviniai____________________________________ 

Vaikų turizmo renginio programa (ne daugiau 50 žodžių): 

Dalyvių sąrašas: 

Eil.nr. Vardas, pavardė Vienetas 

   

Skautai  su saugaus elgesio reikalavimais Vaikų turizmo renginio metu supažindinti.  

 

 

Turizmo renginio vadovas __________________________________________  
(parašas) (vardas, pavardė)  
 

Lydintis asmuo (ys): _________________________________________  
(parašas) (vardas, pavardė)  
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TĖVŲ/GLOBĖJŲ LEIDIMAS DALYVAUTI  

RENGINYJE/STOVYKLOJE 

2021 -      -  

Vilnius 

 

Aš sutinku, kad mano sūnus/dukra _______________________________________________ 
 (vardas, pavardė, gimimo data) 

dalyvautų skautų organizuojamoje renginyje/stovykloje________________________________________________, 
                                                                                                                                                                                   (vietovės pavadinimas) 

 nuo____________iki ____________ prižiūrint_______________________________________________ . 

                                                                                                                                              (atsakingo vadovo vardas , pavardė) 

Pastabos (nurodyti, jei vaikas turi sveikatos problemų ar kt.):  

________________________________________________________________________________ 

Kontaktinė informacija: ____________________________________________________________ 

                                        (Tėvelio/mamytės/globėjo (-os) vardas, pavardė, telefono nr.) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________ 
(Tėvelio/mamytės/globėjo (-os) parašas) 

Pasirašydama/s šį dokumentą patvirtinu, kad: 

1. Prisiimu sau visą atsakomybę už savo nepilnamečio vaiko dalyvavimą renginyje/stovykloje ir sveikatos būklę. Dalyvis renginyje/stovykloje 

dalyvauja savo rizika ir atsakomybe, organizatoriai jokia forma nėra atsakingi už dalyvių sveikatą. 

2. Leidžiu dalyvauti minėtame renginyje, sutinku, kad nepilnametis vaikas/globotinis, susipažintų su renginio/ stovyklos taisyklėmis ir tvarka 

pasirašytinai, ir prisiimu visą su taisyklių laikymusi ir galimos žalos atsiradimu susijusią riziką.  

3. Suprantu, kad renginio/stovyklos dalyviai privalo laikytis bendros tvarkos, taisyklių ir instruktaže išklausytų reikalavimų, elgtis rūpestingai 

ir atsakingai, kad savo veiksmais (ar neveikimu) nepadarytų žalos kitiems asmenims ir sau. Organizatoriai nėra atsakingi už renginyje 

dalyvaujančių asmenų turtą, asmenys privalo savo turtą saugoti patys.  

4. Sutinku, kad renginio/stovyklos metu gali būti daromos nuotraukos ir filmuojama ir tai panaudojama viešinant ar reprezentuojant skautišką 

veiklą. 

5. Sutinku, kad reikalui esant, mano nepilnamečiui vaikui/globotiniui būtų suteikta pirmoji medicinos pagalba, ir nepavykus susisiekti su 

tėvais, būtų tęsiamas gydymas, gydymo įstaigoje mane atstovautų renginio/stovyklos vadovas ar mano vaiką atlydėjęs asmuo.  

6. Esu susipažinęs su savo vaiko/globotinio sveikatos patikros pažyma. Patvirtinu, kad mano nepilnametis vaikas/globotinis neserga jokiomis 

ligomis, nėra tokios būklės, kuriai esant negalėtų dalyvauti renginyje/stovykloje. Įvertinau savo vaiko/globotinio fizinio krūvio galimybes  

ir prisiimu atsakomybę dėl galimų sveikatos sutrikimų bei atsitikimų.  

7. Sutinku, kad mano nepilnamečiui vaikui/globotiniui nesilaikant taisyklių visa atsakomybė tenka tėvams/globėjams, bei suprantu , kad 

veiklos organizatoriai, lydintys asmenys ar savanoriai negali būti atsakingi už žalos atsiradimą ir atlyginimą, kuri kilo dėl taisyklių 

nesilaikymo ar netinkamo laikymosi, vaiko/globotinio neatsargaus elgesio. 

8.  Nieko neverčiamas ir prisiimdamas visą atsakomybę dėl savo nepilnamečio vaiko/globotinio patirtos žalos ar tretiesiems asmenims mano 

vaiko padarytos žalos, patvirtinu, kad leidžiu savo vaiką dalyvauti nurodytame renginyje/stovykloje.   

9. Sutinku, kad esant būtinybei, būtų patikrinti mano vaiko asmeniniai daiktai.  

10. Užtikrinu, kad vaikas su savimi neturės psichoaktyvių medžiagų (rūkalų, alkoholio, narkotikų ar panašių poveikį turinčių medžiagų), ginklų, 

pavojingų aplinkiniams daiktų, greitai gendančių maisto produktų. 

11.  Sutinku, kad mano vaikas pasirašytų saugaus elgesio instruktažo žurnale. 

   

Renginio organizatoriai – Lietuvos skautų sąjungos vadovai – įsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims duomenų, pateiktų šioje anketoje, be 

asmens, pildžiusio šią anketą, sutikimo. 
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RIZIKOS VERTINIMO LENTELĖ 

Eil.

Nr. 

Užsiėmimas/ 

veikla 
Identifikuoti pavojai Esamos kontrolės priemonės 

Ar 

priimtina 

išliekanti 

rizika (T/N) 

Papildomos 

saugos 

priemonės 

Ar 

priimtina 

liekanti 

rizika (T/N) 

1.  Rikiuotė Šilumos ir šalčio 

prevencija, blogos oro 

sąlygos 

Tinkamas apranga ir avalynė, 

geriamasis vanduo, poilsio 

pertraukėlės.  

 

 

  

2.  Lauko pratybos/ 

užsiėmimai 

Traumos, šilumos ir 

šalčio prevencija, erkės, 

nudegimai 

Tinkamas apranga, avalynė, 

repelentai nuo erkių ir uodų, 

pertraukėlės rūbų ir kūno apžiūrai, 

instruktažai, instruktorių priežiūra 

 

 

 

  

3.  Sportinės 

rungtys 

Traumos, šilumos ir 

šalčio prevencija, 

dehitratacija 

Tinkama apranga ir avalynė, 

geriamasis vanduo, saugos 

instruktažas prieš kiekvieną užduotį.  

 

 

  

4.  Šaudymas 

lankais, 

sportiniais 

ginklais 

Traumos, sužeidimai Šviečiančios liemenės instruktoriams, 

saugaus elgesio su ginklu taisyklės, 

instruktažas 

 

 

  

5.  Topografinis 

žygis 

Šilumos ir šalčio 

prevencija, traumos, 

erkės, kūno nudegimas, 

nelamingi atsitikimai 

kelyje 

Tinkamas apranga, avalynė, 

repelentai nuo erkių ir uodų, kelių 

eismo taisyklių priminimas, 

žygiavimas drausmingoje rikiuotėje, 

kūno apsauga nuo saulės, 

šviečiančios liemenės vadovams, 

lydintiems rikiuotę, radijo stotelės 

ryšio palaikymui, veiksmų sekos, 

esant nelaimingam atsitikimui, 

numatymas iš anksto, naktinio žygio 

metu naudojami žibintuvėliai.  

 

 

 

 

  

6.  Maitinimas Alerginės reakcijos, 

virškinimo sutrikimai 

Specialiųjų poreikių išsiaiškinimas, 

savikontrolės skatinimas, esant 

būtinybei didesnė priežiūra, atidumas 

 

 

  

7.  Higiena Nepageidaujamas 

šalutinis poveikis, 

užkrečiamos ligos 

Rankų plovimas prieš valgį ir po 

tualeto, gyvenamųjų patalpų 

tvarkymasis, vėdinimas, kasdienės 

higienos laikymasis, padidinta 

stebėsena 

 

 

  

8.  Aplinka Vandens telkiniai, 

gyvūnai, transportas, 

traumos 

Instruktažas, pratybos šviesiu paros 

metu (esant būtinybei tamsiu paros 

metu – pakartotinis instruktažas, 

reikiamos apsaugos priemonės), 

transporto statymas tik tam skirtose 

vietose, užsiėmimus, kitą veiklą 

vykdyti tik stovyklos uždaroje 

teritorijoje, už teritorijos ribų išeiti 

tik su suaugusių priežiūra, nesiartinti 

prie gyvūnų ir informuoti apie 

gyvūnus, pastebėtus teritorijoje. 

 

 

 

  

9.  Laužų 

kūrenimas 

Gaisras, nudegimai, žala 

aplinkai, sveikatai ir 

gyvybei 

Laužų kūrenimas tam skirtose 

vietose, paskirtas atsakingas asmuo 

laužo kūrenimui, gaisro gesinimo 

priemonės, tinkama apranga, 

instruktažas laužo paruošimui, 

medienos laužo kūrenimui 

pasirūpinimas.  

   

10.  Vandens žygiai Skendimas, perkaitimas, 

sušalimas, nudegimas, 

sušlapimas 

Gelbėjimosi liemenės, kepurės, 

tinkama apranga, saulės kremas, 

apsauga nuo kritulių 

   

11.  Dviračių žygiai Traumos, perkaitimas, 

sušalimas, nudegimas, 

sušlapimas 

Apsaugos, šalmas, šviesą atspindinti 

liemenė, kepurės, tinkama apranga, 

saulės kremas, apsauga nuo kritulių 

   

 


