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ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRO STOVYKLAVIETĖS ŽIOBIŠKYJE VIDAUS TVARKOS
TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Rokiškio jaunimo centro (toliau – Jaunimo centras) stovyklavietės Žiobiškyje vidaus
tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės), nustato naudojimosi taisykles stovyklaviete, jos inventoriumi
užtikrinant stovyklos organizatorių, vadovų, dalyvių (toliau – dalyviai) ir stovyklavietės turto
saugumą siekiant išvengti neigiamų pasekmių.
2. Taisyklėse nustatyti naudojimosi inventoriumi, aplinkosauginiai, gaisrinės saugos
reikalavimai, kurių turi laikytis dalyviai.
3. Dalyviai susipažįsta su Taisyklėmis ir privalo jų laikytis. Jei dalyvis padarė žalą
stovyklavietei, sugadino ar sunaikino stovyklavietei priklausantį inventorių, atlyginti padarytą žalą
turi stovyklos organizatorius, dalyvių tėvai.
4. Asmenys organizuojantys stovyklą, jos veiklas bei dalyviai dėl COVID-19 infekcijos
vadovaujasi LR Sveikatos apsaugos ministro, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro
rekomendacijomis.
II SKYRIUS
NAUDOJIMASIS STOVYKLAVIETE, JOS INVENTORIUMI
5. Stovyklavietės inventorių naudoti tik pagal paskirtį.
6. Gyvenamose patalpose daiktus laikyti tvarkingai sudėtus specialiose spintelėse,
lentynose, spintose.
7. Gyvenamas patalpas valosi patys dalyviai, bendros paskirties patalpas valo
stovyklavietės personalas. Viename kambaryje gyvenantys dalyviai yra atsakingi už tvarką, švarą
bei jame esantį inventorių ir jam išduotą (skirtą) patalynę.
8. Draudžiama nešti ar perkelti stovyklavietės kambariuose esančius daiktus (patalynę,
užtiesalus ir kt.) ir baldus į kitas vietas.
9. Nakčiai uždaryti langus, užrakinti pastato duris.
10. Elektros prietaisais naudotis laikantis saugos reikalavimų. Nepalikti be priežiūros
įjungtų elektros prietaisų.
11. Taupiai naudoti elektros energiją, vandenį. Išjungti šviesą ten, kur ji nenaudojama.
12. Nerašinėti ant sienų ir baldų, ant sienų nieko neklijuoti, naudotis pakabintais stendais.
13. Nelaipioti po medžius, per langus, nešokinėti nuo paaukštinimų.
14. Draudžiama į stovyklavietės teritoriją atsivežti ir joje vartoti alkoholį, tabako gaminius
ar kitokias psichiką veikiančias bei žalojančias medžiagas.
15. Į stovyklavietę draudžiama atsivežti naminius gyvūnus.
16. Stovyklavietėje nustatytas ramybės metas nuo 22 val. vakaro iki 7 val. ryto. Ramybės
metu patalpose draudžiami triukšmą keliantys veiksmai, kurie gali trikdyti kitų stovyklavietėje
esančių dalyvių ar aplinkinių gyventojų ramybę ir poilsį.
17. Nedelsiant informuoti stovyklavietės darbuotoją apie avarinę situaciją, gaisrą ar kitą
žalą stovyklos inventoriui, tuo pačiu metu imtis visų reikalingų veiksmų, kad būtų išvengta didesnės
žalos.
18. Prieš išvykdamas dalyvis privalo sutvarkyti patalpas, išnešti šiukšles, patalpas su jai
priklausančiu inventoriumi, patalpų raktus perduoti paskirtam stovyklavietės darbuotojui.
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III SKYRIUS
APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
19. Dalyviai privalo saugoti aplinką, tausoti gamtos išteklius, nepažeisti aplinkosaugos
teisės aktų reikalavimų.
20. Stovyklavietės teritorijoje draudžiama šiukšlinti, kirsti, naikinti ir žaloti medžius ar
krūmus.
21. Atliekas ir šiukšles pilti tik į specialius atliekų konteinerius. Jei pastatyti atliekų
rūšiavimo konteineriai, atliekas rūšiuoti pagal pateiktas instrukcijas.
IV SKYRIUS
GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI
22. Laikytis gaisrinės saugos taisyklių: negalima naudoti degtukų ar kitų priemonių, kurios
gali sukelti gaisrą.
23. Saugiai elgtis su ugnimi. Laužus kurti tik įrengtose laužavietėse. Nuolat prižiūrėti
užkurtą laužą, o baigus kūrenti, užpildami ją vandeniu ar smėliu užtikrinkite, kad laužavietė nedegtų
ir nerusentų palikta be priežiūros.
24. Pastebėjus gaisro židinį, dūmus ar pajutus degėsių kvapą nedelsiant pranešti stovyklos
vadovui, evakuotis iš patalpų, išjungti elektrinius prietaisus, kviesti priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo pajėgas tel. 112.
25. Jeigu gaisras yra tik pirminėje stadijoje stovyklos vadovai imasi priemonių gaisrui
užgesinti. Už dalyvių evakavimą iš patalpų atsakingi stovyklos vadovai.
26. Dalyvio veiksmai galimo gaisro atveju:
27.1. dalyviai, išgirdę garsinį signalą, informuojantį apie kilusį gaisrą, turi nepanikuodami,
bet nedelsdami išeiti iš patalpos evakuaciniu išėjimu. Evakuacinių išėjimų vietos yra pažymėtos
žalios spalvos ženklais;
27.2. jeigu evakuacijos metu visi keliai vienodai saugūs – nematyti nei ugnies, nei dūmų –
išeinama per artimiausią evakuacinį išėjimą;
27.3. jeigu reikia eiti per uždūmintą patalpą – tuomet eiti pasilenkus po dūmais, veidą
prisidengus drėgnu audeklu, arba šliaužti;
27.4. jeigu durys, pro kurias reikia eiti yra uždarytos – tuomet reikia įsitikinti ar tas kelias
saugus – duris praverti lėtai, ir jeigu už jų nematyti dūmų nei ugnies, eiti toliau;
27.5. jeigu durys, pro kurias reikia eiti yra karštos – tuomet reikia eiti atsarginiu keliu;
27.6. jeigu iš patalpos išeiti negalima – dūmai ar liepsna užblokavo išėjimus, būtina
uždaryti patalpos duris ir pagal galimybes apkamšyti duris drėgnu skuduru, kad apsisaugoti nuo
dūmų ir sukelti triukšmą.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
28. Taisyklės įsigalioja nuo patvirtinimo dienos ir galioja visiems dalyviams.
29. Visi kylantys ginčai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus ginčų išspręsti derybomis,
ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
30. Taisyklės skelbiamos Jaunimo centro interneto svetainėje.
________________________

