
TRADICINIS ŽYGIS „KABLYS 2012“ 
2012 02 25 – 26 

 

Data/ laikas – š. m. vasario 25 - 26 dienomis. 
Žygio tikslas – skatinti Žemaitijos skautų organizacijos (toliau ŽSO) narių tarpusavio bendravimą, 
bendradarbiavimą, ugdyti praktinius gebėjimus. 
Žygio maršrutas – Kuršėnų m./ Papilės m./ Akmenės m. 
Žygio dalyviai – ne jaunesni kaip 14 metų ŽSO nariai 2010 – 2011 metų laikotarpiu dalyvavę bent 
viename žygyje (ne mažiau kaip 10 km). 
Žygio pradžia – 2012 m. vasario mėn. 25 d., 07.30 val. (žygeivių susirinkimo vieta – Kuršėnų 
Lauryno Ivinskio gimnazijos kiemas (V. Kudirkos g. 33)). 
Žygio pabaiga – 2012 m. vasario mėn. 26 d., 09.00 val. (Akmenės mieste). 
Nakvynės vieta – Akmenės gimnazija (Laižuvos g. 7). 
Registracija: 

 Išankstinė registracija – iki 2012 m. vasario mėn. 22 d. 00.00 val. (registruotis pas sktn. sk. 
vytį br. Giedrių Girdvainį (Giešą) tel.: 860856186, 869969359; el. p.: 
giesas.skautas@gmail.com) 

 Galutinė registracija –  2012 m. vasario mėn. 25 d., 07.30 val. Kuršėnuose. Joje gali 
dalyvauti tik užsiregistravę iš anksto. 

Pastaba: 
Galutinės registracijos metu pristatyti: 

o tėvų leidimą (dalyvauti žygyje). Tėvų leidimus be išimties pristato visi moksleiviai; 
o žygio dalyvio mokestį. 

Žygio dalyvio mokestis: 
 dalyviams, susimokėjusiems ŽSO nario mokestį – 5 Lt; 
 dalyviams, nesusimokėjusiems ŽSO nario mokestį – 10 Lt. 
Pastaba: 
Surinkti pinigai bus panaudoti žygio dalyvių maitinimo (vakarienės) organizavimui. 

Maitinimas:  
 pusryčiai (pasirūpina pats žygeivis); 
 pietūs (grikių košė su tušinta mėsa („tušonke“), arbata); 
 vakarienė (valgiaraštis bus sudarytas bendru žygeivių nutarimu, atvykus į nakvynės vietą). 
Pastaba: 
Į žygį reikia pasiimti:  

 grikių;  
 5 bulves;  
 1 morką; 
 ne mažiau kaip 2 l geriamo vandens; 
 ne mažiau kaip 2 kubelius sultinio; 
 kt.  (pvz.: arbata, sumuštiniai, kava ir t.t.). 

Žygeiviai, nevalgantys grikių košės, pietus gali ruoštis individualiai, susidarydami sau tinkamą 
valgiaraštį. 

Su savimi būtina turėti: 
 pinigų (nenumatytiems atvejams bei kelionei atgal); 
 atšvaitinę liemenę, atšvaitų; 
 dubenėlį, puodelį, šaukštą, šakutę valgymui; 
 katilėlį maisto virimui (vienas katilėlis 2-3 žmonėms); 



 miegmaišį, kilimėlį; 
 higienos priemones, rulonėlį tualetinio popieriaus; 
 žibintuvėlį; 
 šiukšlių maišų; 
 degtukų dėžutę, peilį; 
 žvakių „tabletės“ (2-3 vnt.) ir/ arba natūralaus bičių vaško žvakių; 
 įvairaus dydžio adatų ir storo, stipraus siūlo (patartina („continous filament polyester“)); 
 vaistinėlę: 

 jodo; 
 kalio permanganato; 
 vandenilio peroksido; 
 įvairaus dydžio drėgmei atsparių pleistrų; 
 rulonėlį binto (sterilaus); 
 sterilaus binto tamponų (2 pakuotes); 
 mažą kiekį vatos; 
 pleistro juostelės. 

Rekomenduojama su savimi turėti: 
 užrašų knygutę, šratinuką; 
 spiritinių tablečių; 
 vielinį pjūklą; 
 kirvį; 
 apie 0,6 – 0,9 m varinės vielos; 
 vieną arba du skutimosi peiliukus „britvas“; 
 kelis didelius arba kelis labai didelius  žiogelius „grafkes“; 
 talko pudros (kūdikių pudrą), kojų drėgmei sugerti; 
 šildančio ir (arba) drėkinančio kremo; 
 prezervatyvą; 
 kompasą; 
 laikrodį; 
 higieninių paketų. 

Autobusų maršrutai 
Akmenė - Šiauliai Akmenė - Mažeikiai 

Akmenė Šiauliai Akmenė Mažeikiai 
Išvyksta Atvyksta 

Bilieto 
kaina Išvyksta Atvyksta 

Bilieto 
kaina 

08.35 09.45 07.50 08.35 
14.00 15.35 11.44 12.30 
17.05 18.30 

Apie 18 Lt 
15.55 16.40 

9,50 Lt 

 
PATARIMAS 
Prieš šį žygį gerai impregnuokite ir gerai nusivalykite (su batų tepalu) savo odinius batus (taip jie 
sugers mažiau drėgmės). Visą žygį saugokite kojas, pasiimkite tikrai gerus ir patogius batus. 

Kontaktai pasiteiravimui (dėl išsamesnės informacijos):  
 sktn. sk. vytis br. Giedrius Girdvainis  

(tel.: 860856186, 869969359; el. p.: giesas.skautas@gmail.com) 
 sk. br. Dovydas Gulbinas 

(tel.: 860243562; el. p.: dovydasgulbinas@gmail.com) 


