
 

 

PATVIRTINTA 

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro  

direktoriaus 2020 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. V-71 

 

STOVYKLŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ugdytinių stovyklų organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Biržų rajono 

kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Centras) ugdytinių stovyklų organizavimo ir vykdymo 

tvarką. 

2. Stovyklų organizavimo tikslai: 

2.1. sudaryti sąlygas vaikams turiningai pailsėti, skatinti pažinimo, lavinimosi, emocinės ir 

socialinės saviraiškos poreikius, plėtoti gebėjimus ir patirtį, ugdyti sveikos gyvensenos 

įgūdžius, saugoti ir stiprinti sveikatą; 

2.2. sudaryti sąlygas vaikams, esantiems jautresnėje socialinėje situacijoje, dalyvauti vaikų 

renginiuose nemokamai. 

3. Stovyklos turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų vasaros poilsio 

stovyklos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-765, reikalavimus. 

4.  Vaikų grupės, naudodamosi sausumos, vandens keliais, keliaudamos draustiniais ar 

kitomis riboto lankomumo teritorijomis, privalo vadovautis saugaus eismo taisyklėmis, 

nustatytomis šiems keliams ir teritorijoms.  

5. Apraše vartojamos sąvokos:  

5.1. Stovykla – trumpalaikio vaikų poilsio organizavimas tam pritaikytoje teritorijoje arba 

rekreacinėje teritorijoje įrengtoje stovyklavietėje poilsio ar ugdymo tikslais. 

5.2. Stovyklos vadovas – tinkamą pasirengimą turintis asmuo, organizuojantis renginį ir jam 

vadovaujantis. 

6. Kitos Apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir 

Sporto įstatyme vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

STOVYKLŲ DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Stovyklos organizuojamos vadovaujantis: 

7.1. Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-330 „Dėl Vaikų turizmo renginių 

organizavimo aprašo“; 

7.2. Vaikų vasaros poilsio stovyklų bendraisiais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. ISAK-612 „Dėl Vaikų vasaros 

poilsio stovyklų bendrųjų nuostatų patvirtinimo“; 

8. Stovyklos trukmė nuo 3 iki 21 kalendorinės dienos. 

9. Stovykla vykdoma pagal stovyklos nuostatus, kuriuose nurodoma: 

9.1. aiškus tikslas, konkretūs įgyvendinami uždaviniai, atitinkantys stovyklos dalyvių amžių ir 

jų poreikius; 
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9.2. stovyklos pavadinimas, trukmė, apimtis, dalyvių amžius, vykdymo laikas ir vieta; 

9.3. stovyklos programa. 

10. Stovyklos vadovą, teisės aktų nustatyta tvarka, stovyklos organizavimo laikotarpiui 

paskiria Centro direktorius. 

11. Stovyklai vadovauja stovyklos vadovas, kuris veikia pagal stovyklos nuostatus. 

12. Centro direktorius: 

12.1. tvirtina stovyklos nuostatus, veiklos programą ir/ar sąlygas; 

12.2. užtikrina vaikų priežiūrą, saugą, sveikatą ir žalingų įpročių prevenciją; 

12.3. organizuoja stovyklos vadovų instruktavimą saugos klausimais; 

12.4. užtikrina, kad stovykloje būtų laikomasi higienos taisyklių; 

12.6.  užtikrina, kad būtų tinkamai organizuotas vaikų maitinimas; 

12.7.  atsako už stovyklos sąmatos sudarymą, teisėtą ir teisingą lėšų naudojimą; 

12.8.  atsako už stovyklos programos, nuostatų, vaikų sąrašų, stovyklos ataskaitų rengimą ir 

vykdymą; 

12.9.  skiria grupės vadovus (15 vaikų – ne mažiau kaip 1 grupės vadovas). 

13. Stovyklos vadovas: 

13.1. paruošia stovyklos programas ir atsako už jų vykdymą; 

13.2. organizuoja stovyklos veiklas (renginius, išvykas, ekskursijas, laisvalaikį ir pan.); 

13.3. supažindina vaikus su stovyklos programa, instruktuoja saugos ir sveikatos klausimais 

(Priedas Nr. 1.) pasirašytinai (Priedas Nr. 2); 

13.4. prieš stovyklos vykdymą surenka iš tėvų/globėjų prašymus – sutikimus (Priedas Nr. 3, 

Nr. 4) dalyvauti stovykloje.  

13.5. atsako už vaikų priežiūrą, saugą ir sveikatą; 

13.6. užtikrina žalingų įpročių prevenciją; 

13.7. užtikrina higienos taisyklių laikymąsi. 

14. Stovyklos grupės vadovas: 

14.1. rengia stovyklos programą ir atsako už jos vykdymą; 

14.2. organizuoja vaikų grupėms edukacinius renginius, treniruotes, išvykas, ekskursijas, 

žygius, aktyvų ir turiningą laisvalaikį; 

14.3. atsako už grupės vaikų priežiūrą, saugą ir sveikatą; 

14.4. užtikrina grupės vaikų žalingų įpročių prevenciją; 

14.5. užtikrina grupės vaikų higienos taisyklių laikymąsi. 

15. Programą vykdantys asmenys privalo turėti vardinius stovykloje dalyvaujančių vaikų 

sąrašus. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Stovykla gali būti finansuojamos tikslinėmis Valstybės, savivaldybės, rėmėjų, 

tėvų/globėjų, kitų fizinių ir juridinių asmenų lėšomis. 

17. Aprašas gali būti keičiamas ar papildomas pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems 

šios veiklos organizavimą. 

 

                                          ________________________ 



 

 

Priedas Nr. 1. 

 

INSTRUKTAŽAS „SAUGUS ELGESYS STOVYKLOS METU“ 

  

Visi stovyklautojai griežtai laikosi stovyklos vadovo nurodymų (nepalieka grupės be vadovo 

leidimo, apie savo savijautos pakitimus, traumas nedelsiant praneša vadovui) ir  nurodytų saugos 

reikalavimų;  

  

1. Saugus elgesys transporte: autobuse  

1.1. laukiant autobuso privaloma laikytis saugaus atstumo iki važiuojamosios dalies;  

1.2. įlipti (išlipti) leidžiama tik autobusui sustojus;  

1.3. įlipant į autobusą ir išlipant draudžiama stumdytis;   

1.4. kelionės metu būtina elgtis mandagiai, nesistumdyti, neišdykauti, nešiukšlinti ir 

netriukšmauti, nedaryti žalos autobuse esančiai įrangai. Tyčia sugadinus turtą, privaloma 

atlyginti padarytą žalą;  

1.5. norint pereiti kelią (gatvę) būtina:   

1.5.1. susirasti perėjimui skirtą vietą – pėsčiųjų perėją ar sankryžą. Kelią pereiti ten kur jis 

gerai matomas į abi puses. Neiti ten, kur kelią užstoja kliūtys;  

1.5.2. apsidairyti į abi puses: pažiūrėti į kairę, į dešinę;   

1.5.3. praleisti važiuojančias transporto priemones;  

1.5.4. jei transporto priemonės nevažiuoja, dar kartą pasižiūrėti į kairę ir eiti per kelią;  

1.5.5. eiti per kelią statmenai, o ne įstrižai;  

1.5.6. einant stebėti kelią ir klausytis;  

1.6. kelyje niekada neskubėti – elgtis ramiai;   

1.7. kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu eiti tik prieš transporto važiavimo kryptį, t. 

y. kairiąja kelio puse.  

2. Saugus elgesys gatvėje:  

2.1. 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;  

2.2. net ir labai dideliuose sambūriuose negalima stumdytis, skintis kelio alkūnėmis. Pastebėję, 

kad kas nors skuba, pasitraukite į šalį;  

2.3. kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu einantys pėstieji turi eiti prieš transporto 

priemonių važiavimo kryptį;  

2.4. 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. 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;  

2.5. 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;  

2.6. artėjant specialiajai transporto priemonei su įjungtais mėlynais ir raudonais (arba tik 

mėlynais) žybčiojančiais švyturėliais ir specialiais garso signalais, pėstieji neturi pradėti eiti 

per važiuojamąją dalį, o esantys važiuojamojoje dalyje privalo nedelsdami iš jos pasitraukti; 

2.7. laikytis saugaus eismo taisyklių;  
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2.8. neatsilikti nuo grupės.  

3. Saugus elgesys įstaigoje:  

3.1. nesistumdyti einant pro įstaigos duris;  

3.2. atidžiai klausytis vadovo instrukcijų;  

3.3. liesti daiktus ir eksponatus tik leidus vadovui; 3.4. neliesti įstaigoje esančių įrenginių ir 

technikos;  

3.5. neatsilikti nuo grupės.  

4. Tvarkos reikalavimai valgykloje: 

4.1. stovyklautojai valgo kartu su savo būrio gyventojais ir vadovu;  

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 žaidimų ir renginio metu: 

5.1. stovyklautojas privalo laikytis žaidimų vietose nurodytų saugos reikalavimų;   

5.2. lankyti žaidimo, sporto aikšteles tik pranešus stovyklos vadovui;  

5.3. pranešti stovyklos vadovui apie netvarkingą inventorių žaidimo vietoje ar kitur, kuris bus 

naudojamas renginio metu;  

5.4. dalyvaujant bendruose stovyklos renginiuose draudžiama stovėti salės praėjimuose, ant 

laiptų, prie krepšinio stovų, mėtyti į aikštę bet kokius daiktus, kuriais galima sužeisti kitus 

vaikus, laipioti per kėdes, suolus, šiukšlinti, gadinti kitą stovyklos inventorių ir pan.;  

5.5. stovyklautojams kategoriškai draudžiama žeminti renginio dalyvių ar kitų žiūrovų garbę bei 

orumą, reikšti žiaurumą ir prievartą;  

5.6. pasibaigus renginiui, renginio teritorija ar patalpos turi būti paliktos tvarkingos (surinktas 

inventorius, vandens bei kitų gaivinančių gėrimų tara, asmeniniai daiktai ir kita.).   

6. Elgesys ekskursijose ir žygio metu:  

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

grupės.  

6.2. einant reikia vengti ėjimo prieš judėjimą;  

6.3. einant reikia atsižvelgti į šaligatvio plotį. Siauru šaligatviu greta gali eiti tik du arba vienas 

asmuo. Sutiktuosius reikia praleisti. Paprastai tai daro jaunesnis amžiumi;  

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. neskinti, nemindžioti augalų; nešiukšlinti, nesukelti gaisro; 

6.6. jeigu stovyklautojas (ai) atsiskyrė nuo grupės ir pasiklydo, esant galimybei, pirmiausia 

privalo susisiekti su stovyklos vadovu (paskambinti telefonu);  

6.7. neturint tokios galimybės, laukti toje vietoje, kur atsiskyrė nuo grupės, nebandyti patiems 

susirasti grupę;  

6.8. jeigu stovyklautojas (ai) tiksliai žino grupės buvimo adresą, galima kreiptis į policijos 

pareigūnus, kad padėtų pasiekti grupės buvimo vietą.  

7. Savikontrolė ir higiena: 

7.1. pajutus menkiausius sveikatos sutrikimus, iš karto informuoti stovyklos grupės vadovą; 

7.2. keliaujant vasarą gamtoje, privalu turėti kepurę nuo saulės, kremą nuo saulės, priemones 

nuo uodų ir erkių, vaistus nuo alergijos; 

7.3. pastoviai vartojant gydytojo išrašytus vaistus – prieš kelionę apie tai informuoti stovyklos 

vadovą; 



5 

 

 

7.4. užklupus audrai ir perkūnijai – ne bėgti, o ramiai laukti, kol praeis; 

7.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną laikytis 

nurodymų ir rekomendacijų. 

8. Elgesys prie vandens: 

8.1. be stovyklos vadovo leidimo ir priežiūros maudytis draudžiama; 

8.2. nesimaudyti pasijutus blogai, smarkiai įšilus; 

8.3. galima maudytis tik įrengtuose paplūdimiuose prižiūrint vadovui, mažomis grupelėmis; 

8.4. maudymosi metu draudžiama be reikalo šūkauti, šokinėti iš valties, nuo tiltelio, nardyti nuo 

tiltelių, maudytis sutemoje ir naktį; 

9. Besitreniruojančių veiksmai prieš, po ir užsiėmimų metu:  

9.1. stovyklautojai prieš treniruotę persirengia tik tam tikslui skirtose patalpose. Persirengę 

ramiai laukia trenerio ir į sporto salę įeiti gali tik kartu su treneriu arba gavę trenerio 

leidimą.  

9.2. treniruotės metu vykdo visus trenerio nurodymus. Be trenerio leidimo negali išeiti iš 

treniruotės.  

9.3. negalima laipioti ant krepšinio stovų, lentų, salės konstrukcijų, be trenerio leidimo - ant 

gimnastikos sienelės.  

9.4. vykstant treniruotei lauke, išklausyti trenerio nurodymų prieš treniruotę ir vykdyti visus jo 

nurodymus treniruotės metu.  

9.5. persirengus po treniruotės, palikti drabužinę tvarkingą ir švarią, išjungti elektrą.  

9.6. pastebėjus inventoriaus, salės įrangos ar kitus defektus, nedelsiant pranešti treneriui ar 

stovyklos vadovui ir patiems nieko netvarkyti.  

10. Veiksmai gaisro, avarijos ir nelaimingo atsitikimo atveju:  

10.1. pastebėjus dūmus ar ugnį nedelsiant pranešti stovyklos vadovui ar treneriui. Laukti 

trenerio, stovyklos vadovo arba kitų atsakingų darbuotojų nurodymų evakuacijos metu ir jų 

griežtai laikytis.  

10.2. išsijungus elektros srovei sporto salėje ramiai pasilikti savo vietoje, nebėgioti ir 

nepanikuoti, bet laukti trenerio ar stovyklos vadovo nurodymų ir jų griežtai laikytis.  

10.3. įvykus traumai ar pastebėjus komandos draugo traumą nedelsiant pranešti treneriui ar 

stovyklos vadovui.  

11. Stovyklautojų atsakomybė: 

11.1. stovyklautojai yra atsakingi už jiems patikėtą treniruočių ar kitų užsiėmimų metu 

naudojamą inventorių. Už sąmoningai sugadintą ar sulaužytą inventorių, turi atsiskaityti 

prasikaltęs stovyklautojas arba jo globėjai.  

11.2. stovyklautojui, šiurkščiai pažeidus šias Taisykles, trenerio ar stovyklos vadovo sprendimu, 

gali būti sustabdomas jo dalyvavimas užsiėmime, apie tai pranešant jo tėvams/globėjams. 

Sistemingai Taisykles pažeidinėjantis stovyklautojas, stovyklos organizatoriaus sprendimu, 

gali būti pašalintas iš stovyklos.  
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Priedas Nr. 2. 

 

BIRŽŲ RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS 
 

Saugaus elgesio ................................. stovyklos (20... m. ............... d.) metu 

  

INSTRUKTAŽĄ IŠKLAUSIUSIŲ UGDYTINIŲ SĄRAŠAS 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Ugdytinio parašas 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

 

Instruktažą pravedė:      

(vardas, pavardė parašas)
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Priedas Nr. 3 

 

TĖVŲ / GLOBĖJŲ PRAŠYMAS - SUTIKIMAS 

2020 m. ........................ ........ d. 

 

Prašau leisti mano sūnui/dukrai (globotiniui/ei) ........................................................................ 
                                                                                                                                                          (vardas, pavardė)                

dalyvauti Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro organizuojamoje ...............................................  
                                                                                                                                                                                        (stovyklos pavadinimas) 

..................................................................................... stovykloje. 

 

Garantuoju, kad mano sūnus/dukra (globotinis/ė): 

1. Stovyklos metu laikysis drausmės bei vadovų nurodymų; 

2. Kultūringai elgsis stovyklos metu (netriukšmaus, nešiukšlins, nevartos necenzūrinių 

žodžių, pagarbiai elgsis su draugais ir suaugusiais); 

3. Saugos savo sveikatą bei nekenks kitiems; 

4. Laikysis saugaus eismo taisyklių; 

5. Laikysis saugaus elgesio prie vandens ir vandenyje taisyklių; 

6. Nevartos jokių kvaišalų (alkoholio, rūkalų, narkotinių medžiagų); 

7. Atlygins už sugadintą transporto ar kt. inventorių; 

8. Be leidimo neišeis vienas; 

9. Aš žinau, kad mano sūnus/dukra (globotinis/ė) pasirašė saugos ir sveikatos instrukciją ir 

privalo jos laikytis. 

 

Nusižengus reikalavimams apie tai bus informuojami tėvai (globėjai). 

Susipažinau su stovyklos tikslais, specifika, veiklomis ir trukme. 

Sutinku, kad esant reikalui mano vaikui būtų suteikta medicinos pagalba. 

Kontaktinė informacija kritiniu atveju: 

                         vaiko tel. Nr. ......................................................... 

                         tėvų (globėjų) tel. Nr. ............................................ 

 

...............................................................                ................................................. 
                        (tėvų (globėjų) vardas, pavardė)                                                                                                (parašas) 

                

 

Kontaktinis treneris ................................................... tel. Nr. - …………………… 

 

 

P. S. būtina informacija (vartojami vaistai, alerginės reakcijos ir t. t.) ............................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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Priedas Nr. 4. 

TĖVŲ / GLOBĖJŲ PRAŠYMAS - SUTIKIMAS 

2020 m. .......................... ........ d. 

 

Prašau leisti mano sūnui/dukrai (globotiniui/ei) ........................................................................ 
                                                                                                                                                          (vardas, pavardė)                

20.. m. .................... d. vykti į .......................................................................................................  
                                                                                                                (stovyklos pavadinimas) 

stovyklą ................................. . 
                                    (stovyklos vieta) 

 

Išvykstama  20.. m. .................... d. .............. val.  iš............................................................... .  

Parvykstama 20.. m. .................... d. .............. val.  į ............................................................... . 

 

Garantuoju, kad mano sūnus/dukra (globotinis/ė): 

1. Stovyklos metu laikysis drausmės bei vadovų nurodymų; 

2. Kultūringai elgsis autobuse ir varžybų vietoje (netriukšmaus, nešiukšlins, nevartos 

necenzūrinių žodžių, pagarbiai elgsis su draugais ir suaugusiais); 

3. Saugos savo sveikatą bei nekenks kitiems; 

4. Laikysis saugaus eismo taisyklių; 

5. Laikysis saugaus elgesio prie vandens ir vandenyje taisyklių; 

6. Nevartos jokių kvaišalų (alkoholio, rūkalų, narkotinių medžiagų); 

7. Atlygins už sugadintą transporto ar kt. inventorių; 

8. Be leidimo neišeis vienas; 

9. Aš žinau, kad mano sūnus/dukra (globotinis/ė) pasirašė saugos ir sveikatos instrukciją ir 

privalo jos laikytis. 

Nusižengus reikalavimams apie tai bus informuojami tėvai (globėjai). 
 

Susipažinau su kelionės tikslais, specifika, maršrutu ir trukme. 

Sutinku, kad esant reikalui mano vaikui būtų suteikta medicinos pagalba. 

Kontaktinė informacija kritiniu atveju: 

                         vaiko tel. Nr. ......................................................... 

                         tėvų (globėjų) tel. Nr. ............................................ 

 

.......................................................................               ................................................. 
                        (tėvų (globėjų) vardas, pavardė)                                                                                                  (parašas) 

     

 

Kontaktinis treneris ................................................... tel. Nr. - …………………… 

 

P. S. būtina informacija (vartojami vaistai, alerginės reakcijos ir t. t.) ............................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 


