
2 priedas 

ŽEMAITIJOS SKAUTŲ ORGANIZACIJOS 
vasaros stovyklos „KUISIŲ VASARA“ daiktų sąrašas 

 
 
1. Gyvenimas gamtoje 
1.1. Palapinė (jei neturima, tai reikia susitarti su kitais stovyklautojais, kurie galėtų priimti) 
1.2. Miegmaišis. Jei miegmaišis prastos kokybės, rekomenduojama pasiimti pledą 
1.3. Paklotas / kilimėlis po miegmaišiu 
2. Apranga 
2.1. Galvos apdangalas nuo saulės 
2.2. Bent du megztiniai ar džemperiai 
2.3. Apatinis trikotažas 
2.4. Bent dvejos poros kelnių (rekomenduojama papildomai pasiimti šortus/ suknelę/ sijoną) 
2.5. Dvejos poros batų (rekomenduojama pasiimti šlepetes ir guminius botus) 
2.6. Bent trys poros kojinių, šiltos kojinės 
2.7. Sportinė (patogi) apranga 
2.8. Lietpaltis 
2.9. Uniforma 
2.10. Kita – savo nuožiūra. Svarbu: pasiruošti aprangą šiltam orui (daugiau kaip +25 0C) ir vėsiam 

orui (apie +10 0C) 
3. Higienos priežiūros reikmenys 
3.1. Dantų šepetukas ir dantų pasta, muilas, šampūnas 
3.2. Du rankšluosčiai 
3.3. Kita – savo nuožiūra 
4. Stovyklavimo inventorius 
4.1. Turistinė kuprinė (jei daiktai dedami į krepšį, kuprinę žygiams vistiek būtina pasiimti) 
4.2. Šaukštas, šakutė, šaukštelis, dubenėlis, puodelis 
4.3. Puodas maisto virimui ant laužo arba katiliukas (jei turima) 
4.4. Užlenkiamas peiliukas 
4.5. Kirvis, pjūklas, kastuvas (bent vienas iš nurodytų įrankių) 
4.6. Virvė statiniams (medvilninės virvės špūlė) 
4.7. Jei turima, pasiimti virvės nuo 4 iki 10 mm skersmens 
4.8. Plėvelė (reikiamas kiekis palapinės uždengimui, jei palapinė viensluoksnė) 
4.9. Apsaugos priemonės nuo uodų, erkių ir kt. 
4.10. Užrašų knygutė, rašiklis 
4.11. Tualetinis popierius (1 rit.)  
4.12. Šiukšlių maišai (5 vnt. apie 30 l talpos) 
4.13. Meninės saviraiškos priemonės (muzikos instrumentai, fotoaparatas ir t.t. ) 
4.14. Akiniai nuo saulės 
4.15. Maudymosi apranga, šlepetės 
4.16. Žibintuvėlis (su baterijomis) 
4.17. Degtukų dėžutė 
4.18. Kita – savo nuožiūra 
5. Leidžiama papildomai atsivežti šiuos maisto produktus 
5.1. Sumuštiniai (su sviestu/ margarinu, sūriu, mėsos produktais. Antros dienos rytą vaikams 

nebebus leidžiama jų valgyti, jie bus paimti, siekant išvengti apsinuodijimų sugedusiu maistu) 
5.2. Sausainiai, vafliai, šokoladas, saldainiai, įvairūs miltiniai gaminiai (bandelės, pyragai ir t.t.) 
5.3. Įvairūs vaisiai 
5.4. Mineralinis vanduo 
5.5. Nerekomenduojama atsivežti: vaisvandenių, traškučių. 


