
 

  

 

VYRIAUSIASIS SKAUTININKAS 

 ĮSAKYMAS  

DĖL SKAUTIŠKOS VEIKLOS VYKDYMO  

2021 m. birželio mėn. 15 d. Nr. LS-P-Į-014 

Kaunas  

 

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

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

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo nr. 544 „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose 
leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga 
užkrečiamomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo, 

 

Į s a k a u : 

• Organizuoti veiklas uždarose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 30 vaikų ir atvirose erdvėse, 
neribojant dalyvių skaičiaus, 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 pagal pilną 
vakcinavimo schemą, periodiškai testuotis ne dažniau nei kas 7 dienas ir ne vėliau nei kas 10 kalendorių 
dienų, arba turėti galiojantį Galimybių pasą; 

• Organizuoti ir vykdyti vaikų stovyklų veiklas, kai vienoje grupėje dalyvauja ne daugiau kaip 30 vaikų 

taip, kad 30 vaikų grupės gyventų, valgytų ir veiklas vykdytų atskirai nuo kitų grupių, atskiras grupes 

apgyvendinant saugiu atstumu. Vaikų kiekis stovyklos grupėse nėra ribojamas tais atvejais, kai vaikų 

stovykloje dalyvauja tik vaikai ir vadovai, atitinkantys vieną iš šių sąlygų: yra pilnai pasiskiepiję nuo 

COVID-19 ligos, persirgę ja ir nuo ligos patvirtinimo praėję ne daugiau nei 210 dienų arba yra atlikę 

COVID-19 tyrimą ir gavę neigiamą atsakymą (ne anksčiau nei prieš 72 valandas atlikus PGR tyrimą arba 

ne anksčiau nei prieš 48 valandas atlikus antigeno testą). Visos vaikų stovyklose organizuojamos veiklos 

privalo būti vykdomos užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas 

asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas. Vaikų vasaros stovyklomis laikyti bet 

kokias kontaktines veiklas su nakvyne. 

• Įsakymo laikytis nuo 2021 m. birželio 17 d. iki liepos 1d.                                                                                              
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