
Lietuvos skautijos jaunimo programa

Laukiniai įgūdžiai

Stovyklų įgūdis (gebėjimai)

Čia rasite gebėjimus, kuriuos ugdosi skautai, gilinantys stovyklų 

įgūdį.

Laukiniai įgūdžiai – viena iš LS jaunimo programos veiklų. 

Turiningoje ir išsamioje skautiškoje programoje yra visos šios 

veiklos:

 Veiklos bendruomenėje

 Laukiniai įgūdžiai

 Gerieji darbeliai

http://www.skautai.lt/jp


Stovyklų

įgūdis

Lietuvos skautijos jaunimo programa

Laukiniai įgūdžiai

1 lygmuo 

 Vieną naktį praleidžiu miške nakvodamas palapinėje.

 Stovykloje turiu asmenines švaros priemones - dantų šepetėlį, muilą, rankšluostį ir kt., -

jas laikau man randamoje vietoje.

 Randu bendram pastovyklės inventoriui (pjūklui, kirviui, virvėms ir kt.) skirtą vietą ir 

padedu į ją inventorių. 

 Asmeninį stovyklavimo inventorių - miegmaišį, kilimėlį, drabužius - laikau tvarkingai, 

o nenaudojamą peilį įdedu į įdėklą ar užlenkiu ašmenis.

 Žibintuvėliu naktį naudojuosi saugiai - nešviečiu į akis, taupau baterijas, laikau sausoje 

vietoje.

 Orientuojuosi pagal stovyklos ženklus ir jos viduje - randu svarbiausius stovyklos 

objektus ir savo pastovyklę, parodau stovyklos teritoriją, kurioje galiu judėti.

2 lygmuo

 Įvertinu vienos nakties stovyklai reikalingą asmeninį inventorių ir jį susikraunu.

 Dvi naktis praleidžiu miške nakvodamas palapinėje.

 Padedu kitiems įsirengti miegojimo vietą - parinkti lygią vietą, išvalyti kankorėžius, 

šakas ir pastatyti palapinę, jog ji nebūtų ant tiesioginių saulės spindulių ir bent metro 

atstumu nuo artimiausios palapinės.

 Randu stovykloje pavyzdžių, kam naudojami pagrindiniai įrankiai - kirvis, pjūklas, 

kastuvas, virvės.

 Laikausi stovyklos taisyklių, paaiškinu, kodėl jos tokios yra.

 Parodau, kur mano pastovyklėje yra įvairūs statiniai, paaiškinu, kam jie skirti.

 Stovyklavietėje stebiu ir kitiems parodau, kurioje pusėje teka ir leidžiasi saulė.

Trys sutarimai || Aš, vienetas, vadovas

Pasiekiau lygmenį, kai:

 Parodžiau vienetui savo pasiekimus...

 ...aptariau juos su vieneto skautais...

 ...ir su vadovu.

https://www.skautai.lt/dokumentai/14-jaunimo-programa
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3 lygmuo

 Savaitės trukmės stovyklai susiplanuoju asmeninį inventorių ir susikraunu kuprinę pats 

(pati).

 Savaitę praleidžiu miške nakvodamas palapinėje.

 Be kitų pagalbos pastatau paprastą palapinę.

 Jaunesniam arba pirmąkart stovyklaujančiam skautui aprodau stovyklavietę, papasakoju, 

kokių statinių ir įrankių reikia, norint įsirengti pastovyklę.

 Su skiltimi aptveriu pastovyklę stovykline tvora ir sutariame, kaip saugosime savo 

pastovyklę ir jos tvarką.

 Su vadovo pagalba ištempiu tentą virš vieneto laužavietės, papasakoju skilčiai, kaip 

parinkti tinkamą vietą tentui kabinti, kaip jį įtempti ir kokius mazgus rišti.

 Naktiniame danguje parodau Didžiuosius ir Mažuosius Grįžulo Ratus, Šiaurinę žvaigždę.

4 lygmuo 

 Paruošiu asmeninio ir skilties inventoriaus sąrašą stovyklavimui įvairiomis oro sąlygomis 

- kaitriu, vėsiu, šaltu, lietingu oru (nuo tinkamos aprangos iki inventoriaus).

 Be vadovo pagalbos išrenku vietą tentui įtempti, pagrindžiu savo pasirinkimą ir su skilties 

nariais jį įtempiu.

 Su skiltimi sutariame, kas ir kada budės naktį prie laužo, kokios budėtojo atsakomybės ir 

ką budėtojas darys, pastebėjęs pavojų. Budžiu man paskirtą laiko tarpą.

 Suskaičiuoju skilties žygiui/renginiui reikalingas išlaidas.

 Prisidedu prie skilties žygio/stovyklos programos kūrimo ir įgyvendinimo.

 Naktiniame danguje parodau Oriono, Kasiopėjos, Lyros, Drakono ir Sietyno žvaigždynus.

 Randu šiaurę pagal dangaus kūnus.

Trys sutarimai || Aš, vienetas, vadovas

Pasiekiau lygmenį, kai:

 Parodžiau vienetui savo pasiekimus...

 ...aptariau juos su vieneto skautais...

 ...ir su vadovu.

https://www.skautai.lt/dokumentai/14-jaunimo-programa
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5 lygmuo

 Per žygį ar stovyklą paruošiu nakvynės vietą skilčiai - įtempiu tentą, paruošiu laužavietę 

ir kt.

 Parengiu planą, ką aš ir mano skiltis darytume, kilus krizinei situacijai stovykloje -

numatau galimas situacijas ir parengiu veiksmų planą.

 Pasiklausinėju kitų skautų, kurie būdai informacijai stovykloje perduoti yra efektyviausi, 

ir išbandau bent tris būdus pats (pvz. pasakant per rikiuotę, pasakant pastovyklės guru, 

organizuojant skiltininkų susibėgimą, duodant komandas švilpukais, bendraujant per 

racijas ir t.t.)

 Parenku inventorių ir statinius pastovyklei, atsižvelgdamas į pastovyklės vietos 

ypatumus.

 Parenku svarbiausius statinius, kurie turėtų būti pastovyklėje ir išrenku jiems geriausiai 

tinkamą vietą.

 Stovykloje padarau saulės laikrodį ir išmokau kitus skautus juo naudotis.

Trys sutarimai || Aš, vienetas, vadovas

Pasiekiau lygmenį, kai:

 Parodžiau vienetui savo pasiekimus...

 ...aptariau juos su vieneto skautais...

 ...ir su vadovu.

6 lygmuo

 Išmokau jaunesnį ar to nemokantį skautą parinkti vietą tentui ir jį ištempti.

 Stovyklavau ir gebu pasiruošti stovyklauti trimis skirtingais sezonais - vasarą, žiemą ir 

rudenį/pavasarį (karšta, šalta, lyja).

 Sudalyvauju bent savaitgalio trukmės stovykloje ne savo krašte.

 Jaunesniam ar pirmąkart stovyklaujančiam skautui papasakoju, kokios stovyklos 

viršininko, komendanto, programos vadovo, ūkvedžio ir kitų savanorių atsakomybės.

 Sudarau dirbančių stovykloje skautų sąrašą, paskirstau pareigybes, užtikrinu, kad visi 

suprastų ir vykdytų savo atsakomybes.

 Dviejų dienų stovykloje apsiimu vykdyti viršininko, komendanto, ūkvedžio arba 

programos vadovo pareigas.

 Pasirūpinu stovyklos logistika, transportu - surandu suaugusį žmogų, kuris galėtų padėti 

stovyklos metu vežiojant inventorių, maistą, suderinu transportą į stovyklą, iš jos -

autobusas, traukinys, baidarės...

 Apskaičiuoju ir prižiūriu dviejų dienų stovyklai reikalingas išlaidas.

 Stebėdama(s) dangų, sudarau žvaigždėlapį ir jame pažymiu pagrindinius žvaigždynus.

https://www.skautai.lt/dokumentai/14-jaunimo-programa
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7 lygmuo

 Praleidžiu bent 30 dienų gamtoje visais keturiais metų sezonais, iš jų dvi 

stovyklaudama(s) ir pasiruošdama(s) stovyklauti viena(s).

 Numatau stovyklai (50 < žmonių) reikalingą inventorių. Įvertinu vieneto turimo 

inventoriaus būklę, numatau, kokio inventoriaus užteks, o kokio reikės papildomai. 

Randu šaltinius, kur galima trūkstamą inventorių įsigyti, išsinuomoti. 

 Parengiu stovyklos nuostatus, taisykles ir šabloną tėvų leidimui. Atlieku stovyklos 

rizikos vertinimą, parengiu saugos ir sveikatos instrukciją ir pagal ją apmokau 

stovykloje dirbsiančius savanorius.

 Koordinuoju stovyklos įkūrimą ir iškūrimą: pasirūpinu žmonėmis, jų maitinimu, darbų 

planu, inventoriumi, transportu, vietos suradimu, įvertinimu svarbiausių artimiausių 

vietų - ligoninė, policija, gaisrinė, parduotuvė, vandens šaltinis, šiukšlių išmetimo vieta.

 Savaitės trukmės stovykloje prisiimu atsakomybę už žmonių grupę - vaikų vadovo, 

pastovyklės vadovo, viršininko ar kitas pareigas, kuriose vadovaujama komandai.

 Pravedu postovyklinę refleksiją savo komandos nariams, įvertinu +/-, susisteminu ir 

palyginu su praėjusiomis stovyklomis.

8 lygmuo 

 Suorganizuoju transportą savo vieneto kelionei į užsienį ir šalies viduje.

 Suorganizuoju ypatingąjį žygį/stovyklą (renginį, kuriam reikalingas specialus fizinis ar 

teorinis dalyvių pasiruošimas, kuriuo rūpinasi žygio organizatorius arba suranda 

žmogų, kuris galėtų tai padaryti; pvz. baidarių, sniegbačių, lipimo į kalnus žygis).

 Suorganizuoju grupės skautų dalyvavimą stovykloje užsienyje arba stovykloje Lietuvoje 

su užsienio skautais.

 Padedu kitam skautui ar skilčiai pasiruošti vykdyti bent vienas pareigas stovykloje -

supažindinu iki stovyklos, per ją padedu arba būnu kartu, suteikiu grįžtamąjį ryšį.

 Nustatau, kiek būsimos stovyklos komanda pasiruošusi vykdyti savo pareigas, ir tiems, 

kam trūksta kompetencijų, padedu jas įgyti per mentorystę ar mokymus.

 Tunto, krašto arba Lietuvos skautijos mastu suorganizuoju ir pravedu su stovyklų 

įgūdžiu susijusius mokymus vadovams arba įgūdžio gilinimo dieną patyrusiems 

skautams.

Trys sutarimai || Aš, vienetas, vadovas

Pasiekiau lygmenį, kai:

 Parodžiau vienetui savo pasiekimus...

 ...aptariau juos su vieneto skautais...

 ...ir su vadovu.

https://www.skautai.lt/dokumentai/14-jaunimo-programa

