
 

  

 

 

VYRIAUSIASIS SKAUTININKAS 

 

 

 ĮSAKYMAS  

DĖL SKAUTIŠKOS VEIKLOS VYKDYMO  

2021 m. gegužės 25 mėn. d. Nr. LS-P-Į-013 

Kaunas  

 

Vadovaudamasi LR Vyriausybės nutarimu dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4  

d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo, 

Į s a k a u : 

• Tęsti skautiškų veiklų vykdymą nuotoliniu būdu, išskyrus veiklas atvirose erdvėse, kai dalyvauja ne 
daugiau kaip 25 vaikai ir uždarose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 10 vaikų ir užtikrinamas 10 m² 
paslaugos teikimo plotas vienam vaikui, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų 
vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas; 

• Vykdantiems veiklas kontaktiniu būdu vadovams būti pasiskiepijus nuo COVID - 19 viruso, turėti 
neigiamą COVID - 19 testo rezultatą, kurio atsakymas buvo gautas ne anksčiau negu 24 valandos iki 
kontaktinės veiklos pradžios arba būti persirgus COVID - 19 liga ne anksčiau nei prieš 180 dienų nuo 
veiklos vykdymo dienos; 

• Organizuoti ir vykdyti vaikų stovyklų veiklas, kai vienoje grupėje dalyvauja ne daugiau kaip 15 vaikų ir 
užtikrinamas 5 m² paslaugos teikimo plotas vienam vaikui, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios 
situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas. 
Organizuoti ir vykdyti vaikų vasaros stovyklas taip, kad 15 vaikų grupės gyventų, valgytų ir veiklas 
vykdytų atskirai nuo kitų grupių, atskiras grupes apgyvendinant saugiu atstumu. Vaikų vasaros 
stovyklomis laikyti bet kokias kontaktines veiklas su nakvyne; 

• Užtikrinti, kad stovykloje: 

1. grupės vadovas stovyklos pamainos metu dirbtų tik su viena grupe. Šis reikalavimas netaikomas 
grupių vadovams kurie: 

1.1. persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu 
SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau 
kaip 180 dienų; 

1.2. prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal 
pilną skiepijimo schemą; 



2. vaikai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina stovyklos veiklų 
vykdymas ar kitais pašaliniais asmenimis. 

• Įsakymo laikytis nuo 2021 m. gegužės 25d. iki birželio 21d.                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

Lietuvos skautijos  

L. e. p. vyriausioji skautininkė                                                                 Akvilė Bartaševičiūtė 

 


