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TURINYS ŽYGIŲ INVENTORIUS

Tinkamas žygių inventorius - būtina sąlygą saugiam, 
komfortiškam ir džiaugsmą teikiančiam žygiui.  
 
Rūpintis inventoriumi reikia pradėti iš anksto: apžiūrėk, ką tu ir 
tavo namiškiai turi spintose, paklausinėk draugų ir giminaičių, 
mokyklos bendruomenės, ką jie galėtų paskolinti. Kai kuriuos 
žygio reikmenis galima pasiskolinti iš DofE Lietuva centro iš 
anksto susitarus. Jei kokio nors daikto neturi ir negali pasiskolinti 
- pirmam žygiui neskubėk pirkti brangios įrangos. Kai turėsi 
galimybę, pasivaikščiok po dėvėtų drabužių parduotuves, ten 
neretai galima rasti kokybiškų turistinių drabužių, kuprinių bei 
kitų kelioninių daiktų.  
 
Žygių inventorius gali būti suskirstytas į 4 kategorijas:  
 
- Apranga. 
- Asmeniniai reikmenys.  
- Grupės reikmenys. 
- Reikmenys, priklausantys nuo kelionės ypatybių.  
 
 

APRANGA  
 
Pagrindiniai principai rengiantis į žygį gamtoje: 
 
1. Sluoksniuok drabužius! Nusiimdamas arba užsidėdamas 
sluoksnius galėsi geriau reguliuoti savo kūno temperatūrą. 
Geriau turėti keturis plonus sluoksnius, kuriuos galėsi keisti, negu 
vieną storą - kuris sušlapęs taps nieko vertas.  
 
2. Išlik sausas! Nuo prakaitavimo ar lietaus sušlapę drabužiai 
praranda gebėjimą izoliuoti kūną nuo šalčio. Vandeniui atsparūs 
drabužiai apsaugos nuo lietaus, tuo tarpu “kvėpuojančių” 
medžiagų naudojimas bei sluoksnių nusivilkimas padės nuo 
permirkimo prakaitu.  
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Drabužiai skirstomi pagal tai, kuriame sluoksnyje jie yra dėvimi:  
 
Išorinis sluoksnis. Šis sluoksnio veikia kaip kiautas - saugo nuo 
nemalonių aplinkos veiksnių, vėjo ir drėgmės.  
 
Vidurinis sluoksnis. Dėvimi lengvi, vėjui atsparūs, lengvai 
džiūstantys drabužiai. Viršutinei kūno daliai naudojami 
bliuzonai / flisai (ang. fleece) ilgomis rankovėmis. Kelnės taip pat 
turi būti lengvos, nesugeriančios drėgmės bei nevaržančios 
judesių, tad džinsai nėra tinkama žygiui aprangos dalis. Vietoj 
šortų, į žygį geriau dėtis ilgas  kelnes, jos apsaugo nuo vabzdžių 
įkandimų, nubrozdinimų ar nudegimo saulėje. Esant dideliam 
karščiui rekomenduojama rinktis laisvesnius drabužius ilgomis 
rankovėmis.  
 
Net jei keliaujate vasaros metu, būtinai pasiimkite šiltesnių 
drabužių vakarojimui prie laužo ar miegojimui palapinėje.  
 
Apatinis - termo sluoksnis. Šie drabužiai dėvimo žygiuojant 
šaltesnio oro sąlygomis. Termo drabužių tikslas yra efektyviai 
garinanti prakaitą nuo odos į kitus aprangos sluoksnius.  
 
 
 
 
 
 

Antras drabužių komplektas. Žygiui, vykstančiam ilgiau nei 
vieną dieną, būtina pasirūpinti antru drabužių komplektu, kurios 
galima devėti sušlapus, suprakaitavus ar sugadinus.  
 
Galvos apdangalas. Keliaujant šaltu sezonu kepurė padės 
neprarasti šilumos, tuo tarpu vasaros metu kepurė su snapeliu, 
skrybėlė ar skarelė apsaugos galvą, kaklą bei veidą nuo galimo 
nudegimo bei perkaitimo.  
 
Kojinės. Kojinės žygyje atlieka keletą funkcijų: apsaugo pėdas, 
sugeria prakaitą bei izoliuoja pėdas nuo šalčio. 
Rekomenduojama dėvėti žygiams skirtas kojinės, kurios suteiks 
papildomos apsaugos pėdoms nuo nutrynimo. Dalyviai žygio 
metu su savimi turi turėti bent vieną atsarginę kojinių porą, 
idealiu atveju - po naują porą kiekvienai dienai.  
 
Daugiau informacijos, ką apsirengti einant į DofE žygį, žiūrėk 
video filmuke (angl. k.): 
https://www.youtube.com/watch?v=WZielGnxL6k 
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Avalynė. Jokia kita aprangos dalis neturės tokio didelio poveikio 
pasitenkinimui žygiu kaip avalynė. Jei batai įsigiti neseniai - 
būtina su jais kuo daugiau vaikščioti iki žygio (vedžiotį  šunį, eiti į 
parduotuvę ir pan.). Dalyvis prieš žygį turi būti įsitikinęs, kad batai 
jam puikiai tinka, yra išbandyti, pranešioti. Tai padės sumažinti 
nutrynimo tikimybę. 
 
Jeigu bus žygiuojama mišku ar akmeninga vietove, batų padas 
turėtų būti kietesnis. Tam, kad koja mažiau vargtų einant didelius 
atstumus. Geriausia avėti batus aukštesniais aulais – jie suteikia 
daugiau stabilumo ir geriau apsaugo čiurnas nuo galimo 
patempimo.  
 
Labai svarbu, kad batai būtų tinkamo dydžio, neankšti. Koja bate 
turėtų jaustis šiek tiek laisvai - kojų pirštai nesiliesti į batų 
priekius. Svarbu teisingai susivarstyti batus, kaip tai padaryti 
rasite video filmukuose žemiau.  
 
Norint, kad batai tarnautų kuo ilgiau - reikia juos tinkamai 
prižiūrėti prieš ir po žygio. Batai po žygio turi būti išvalyti ir palikti 
natūraliai išdžiūti (nedžiovinkite jų prie radiatoriaus ar netoli 
ugnies). Iki sekančio žygio batus laikykite sausoje, gerai 
vėdinamoje vietoje.  
 
Kaip išsirinkti kelioninius batus ir teisingai juos susivarstyti (liet. k) 
-  https://www.youtube.com/watch?v=yGMRpfTeOU8 
 
Kaip teisingai suvarstyti kelioninius batus (ang. k.) - https://
www.youtube.com/watch?v=zBfwJcIkYxE 
 
Rekomenduojama su savimi neštis antrus batus: tai gali būti 
patogios basutės, paplūdimio šlepetės arba sportbačiai. Šie batai 
skirti persiauti vakare, tačiau jie neturi būti dėvimi žygio metu.  

Nuotr. aut. Taylor Grote
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ASMENINIAI REIKMENYS 
 
Kuprinė. Renkantis kuprinę svarbu, 
kad ji būtų pakankamo dydžio - 
joje tilptų visi žygio reikmenys. 2-3 
dienų žygiams rekomenduojama 
turėti ne mažesnę nei 40 litrų 
kuprinę.  

Geros turistinės kuprinės petnešos turi būti plačios ir 
paminkštintos. Kuprinė turi turėti paminkštintą juosmens diržą, 
kurio paskirtis perkelti dalį svorio tenkančio pečiams ant 
juosmens. Tokiu būdu kuprinės svoris yra paskirstomas tuolygiai 
ir mažiau pavargsta viena kūno dalis.  
 
Krūtinės dirželis taip pat labai naudingas, esant dideliam 
kuprinės svoriui, dirželis apsaugo, kad petnešos nekristų nuo 
pečių.  
 
Beveik visų turistinių kuprinių išorinė medžiaga yra 
neperšlampama, tačiau esant stipresniam lietui, vandens gali 
patekti per užtrauktukus arba siūles. Kuprinės žygiams 
dažniausiai turi integruotą apsaugą nuo drėgmės. Jei jos nėra - 
uždangalą galima įsigyti atskirai arba pasisiūti. Tuomet būsite 
tikri, kad kuprinėje esantys daiktai nesušlaps,  
 
Jei žygiuojama dideliame karštyje - itin patogios kuprinės, kurios 
nugarinėje dalyje turi nedidelį tarpą ventiliacijai arba tinklelį. Šie 
elementai sumažina prakaitavimą bei tikimybę, kad žygeivį 
perpūs vėjas.  
 
Daugiau informacijos, kaip išsirinkti kuprinę žygiui bei teisingai ją 
susireguliuoti video filmukuose (liet.k.): 
https://www.youtube.com/watch?v=YjebIW8ZeO4 
https://www.youtube.com/watch?v=fP3fdv4N7LE 
https://www.youtube.com/watch?v=I0XNUaBC8W4 

Miegmaišis. Miegmaišiai dažniausiai skirstomi į sintetinius ir 
pūkinius. Jų pasirinkimas priklauso nuo temperatūros, kurioje 
planuojate praleisti naktį. Turintys tokias pačias atsparumo 
šalčiui savybes pūkiniai miegmaišiai bus mažesni ir lengvesni už 
sintetinius, tačiau kainuos brangiau. Be to, pūkiniai miegmaišiai 
džiūsta lėčiau ir sušlapę praranda savo šilumos išlaikymo 
savybes.   
 
Miegmaišius taip pat galima skirstyti pagal formą: mumijos 
formos (platesni ties pečių juosta ir siauresni ties kojomis) 
miegmaišiai geriau laiko šilumą, užima mažiau vietos ir yra 
lengvesni. Tuo tarpu voko / stačiakampio formos miegmaišis yra 
erdvesnis, tad jame miegoti patogiau.  
 
Panaudojus miegmaišį, nereikia stengtis jo taisyklingai 
sulankstyti. Lankstant miegmaišį per tas pačias vietas, ilgainiui jis 
gali tose vietose išsidėvėti ir prarasti savo savybes. 
Rekomenduojamą miegmaišį bet kaip sugrūsti į miegmaišio 
maišą, taip jis dar ir užims mažiau vietos. Dažnai miegmaišiai 
būna pakuojami kompresiniuose maišuose su dirželiais, kurie 
padeda dar labiau sumažinti supakuoto miegmaišio dydį.  
 
Daugiau informacijos, kaip išsirinkti miegmaišį žygiui, teisingai jį 
naudoti video filmukuose (liet.k.): 
https://www.youtube.com/watch?v=AyLRqrxRAJ0 
https://www.youtube.com/watch?v=PdBqfd_RwvY 
 

2-3 dienų žygiams 
rekomenduojama 
turėti ne mažesnę 
nei 40 litrų kuprinę.  

Norint apsaugoti miegmaišį nuo drėgmės, derėtų 
jį įdėti į neperšlampamą maišą. Tam puikiai tiks ir 
paprastas polietileninis maišas skirtas šiukšlėms ar 
pirkiniams.   
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Higienos reikmenys. Į žygį imti reikia tik būtiniausias priemones: 
muilą arba mažą dušo želės buteliuką, lengvą rankšluostį, 
dezinfekcinį skystį rankoms, dantų šepetėlį, dantų pastą, tualetinį 
popierių arba drėgnas servetėles, kremą nuo saulės. Kai kuriuos 
daiktus, tokius kaip dantų pastą, kremą nuo saulės gali įsidėti 
vienas žygio dalyvis ir pasidalinti su kitais komandos nariais.  
 
Užrašų knygelė ir rašiklis. Puikios priemonės savo patyrimų 
registravimui bei kritinių situacijų duomenų užsirašymui.  
 
Švilpukas. Kiekvienas dalyvis su savimi turi turėti švilpuką, kuriuo 
galėtų atkreipti į save dėmesį nelaimės atveju.  
 
Žibintuvėlis su papildomomis baterijomis. Geriausia į žygį 
neštis prožektorių tvirtinamą ant galvos/ ciklopą. Naudojant šį 
prožektorių rankos lieka laisvos.  
 
Asmeninis pirmos pagalbos rinkinys. Kiekvienas žygio dalyvis 
turi neštis savo asmeninį pirmosios pagalbos rinkinį. Sąrašą 
rekomenduojamų priemonių rinkiniui galima rasti F5 formoje.  
 
Vandens gertuvė/ butelis. Žygiuojant rekomenduojama išgerti 
bent du litrus vandens per dieną vienam žmogui. Tad ir butelis 
turėtų būti 2 litrų arba numatyta galimybė žygio eigoje vandenį 
pasipildyti. 
 
Mažas kišeninis peilis. Kišeninis peilis yra nepakeičiamas įrankis 
žygiuojant ir stovyklaujant. Jis gali atstoti žirkles, konservų 
atidarytuvą, pincetą, medžio pjūklelį bei atlikti kitas funkcijas.  
 
Degtukų dėžutė (neperšlampame įpakavime) arba žiebtuvėlis. 
Būtinas dalykas norint įkurti laužą ar uždegti nešiojamą viryklę/ 
primusą bei pasigaminti karštą gėrimą ar valgį. Įsitikinkite, kad 
degtukai yra neperšlampame įpakavime.  
 
Rankinis laikrodis. Patogu nuolat sekti laiką stebint maršruto 
kortelę.

Kilimėlis. Dar vienas būtinas patogios nakvynės žygyje atributas - 
kilimėlis. Dažniausiai galima rasti tradicinių - polimero arba 
pripučiamų kilimėlių. Polimero kilimėliai nors ir yra didesni, 
tačiau lengvesni ir pigesni nei pripučiami. Juos galima tvirtinti 
kuprinės išorėje. Polimero kilimėlių šiltumas priklausys nuo jų 
storio. Tačiau šie kilėliai neturi tokių gerų termoizoliacinių 
savybių, tad dažniausiai naudojami žygiuojant šiltesniu metu.  
 
Pripučiamas kilimėlis yra kompatiškesnis, jį galima susitalpinti į 
kuprinės vidų bei suteikia daugiau komforto esant itin šaltam 
orui. Didelis minusas - pripučiamą kilimėlį reikia saugoti nuo 
pradūrimo ar pradeginimo žarija.  
 
Daugiau informacijos, kaip išsirinkti kilimėlį žygiui video 
filmukuose (liet.k.): 
https://www.youtube.com/watch?v=gBACoqrnCpM 
https://www.youtube.com/watch?v=H2z3kWq6ebM 
 
Valgymo indai ir įrankiai. Žygyje bus reikalingas lengvas 
puodelis, šakutė, šaukštas, peilis ir valgymo indas. Nesineškite 
dūžtančių ir sunkių indų, geriau rinktis plastikiniu ar metalinius 
indus.   
 

Nuotr. aut. Blake Cheek
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GRUPĖS REIKMENYS (nešami komandos narių) 

Kiekvienas DofE žygių komandos narys turi nešti dalį bendrų 
komandos reikmenų.  
 
Palapinė. Komanda pati nusprendžia, kiek ir kokias palapines jie 
nešis, priklausomai nuo komandos narių skaičiaus ir turimo 
inventoriaus. Svarbu, kad visi komandos nariai prieš žygį būtų 
pasipraktikavę pastatyti palapinę. Ypač praverčia praktika 
tamsoje arba užrištomis akimis. Tokia praktika gali labai 
palengvinti stovyklavietės įsikūrimą esant prastoms oro 
sąlygoms, temstant bei pavargus. Palapinės paprastai būna 
sudarytos iš kelių dalių, tad jas lengva išskirstyti ir padalinti 
dalyviams.  
 

Nešiojama viryklė(s)/ primusas ir kuras (tinkamoje ir saugioje 
talpoje). Dažniausiai naudojamos viryklės su prisukamu dujų 
balionėliu. Visi dalyviai turi būti gerai apmokyti ir patyrę naudotis 
nešiojama virykle gamtoje prieš iškeliaujant į žygį.  
 
Gaminimo indai. Grupei reikės tinkamo dydžio bei jų pasirinktą 
meniu atitinkančio gaminimo indų rinkinio. Indai turi būti lengvi, 
pritaikyti naudojimui ant tiesioginės ugnies.  
 
Reikmenys indų plovimui. Verta įsidėti kempinėlę indams, 
įsipilti ekologiško indų ploviklio į mažą buteliuką, jei ketinama 
gamintis riebalų turinčio maisto, įsidėti virtuvinį rankšluostėlį.  
 
Žemėlapis ir kompasas. DofE žygio komanda turi turėti 
žemėlapio ir maršruto kortelės bent po dvi kopijas. Visi 
navigavimuisi reikalingi dokumentai turi būti įlaminuoti arba 
saugiai užsandarinti įmautėje, kad drėgmė jų nesugadintų. 
Komanda turi turėti kelis gerai veikiančius kompasus.   
 
Plastikiniai maišai (šiukšlėms ir pan.). Žygyje visuomet verta 
turėti kelis papildomus plastikinius maišus. Jie gali pasitarnauti 
kaip daiktų apsauga nuo lietaus arba maišai šiukšlėms. 
Atminkite - miške galima palikti tik savo pėdsakus, visą kitą 
turime išsinešti! 
 
Telefonas arba racija. Telefonas arba racija žygyje gali būti 
naudojama tik nelaimės atveju. Šie daiktai žygio metu turi būti 
užklijuotame voke.  
 
Kiti daiktai, kurių gali prireikti žygyje: fotoaparatas, purškiklis nuo 
vabzdžių/ erkių, skardinių atidarytuvas, futbolo kamuolys, kortų 
kaladė, virvė drabužiams džiauti arba pakeisti trūkusį batų 
raištelį. 

Nuotr. DofE branding centre
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KUPRINĖS SUSIDĖJIMAS

Visų pirma savo įrangą ir reikmenis išsidėliokite prieš save. Taip 
bus lengviau nuspręsti, kurioje kuprinės vietoje juos sudėti.  
 
Naudokite daiktų sąrašą - tam puikiai pasitarnaus F5 forma. 
Taip sumažinsite galimybę pamiršti ką nors svarbaus.   
 
Atminkite, kad viską, ką įsidėsite į savo kuprinę - teks nešti 
patiems visą žygio laiką, tad dar kartą peržvelkite savo daiktus ir 
įsitikinkite, kad pasiruošėte tik būtiniausius.  
 
Pėsčiųjų žygiams kuprinės neturėti sverti daugiau nei 
ketvirtadalį dalyvio svorio. 
 
Rekomenduojama visus žygio reikmenis sudėti į atskirus 
neperšlampamus maišelius. Itin patogu, kai maišeliai yra 
skirtingų spalvų, tuomet labai lengva rasti norimą daiktą savo 
kuprinėje.  
 
Nešvaistykite tuščios vietos - smulkius daiktus, pvz. valgymo 
įrankius, kempinėlę, mažiau vietos užimančius drabužius 
sudėkite į maisto virimui skirtus puodus.  

Inventorių turime. Metas dėtis kuprinę!  
 
Tinkamai sukrauta kuprinė turi daugybę privalumų! 
Gerai subalansuotas svoris leidžia kūnui judėti 
efektyviau ir sumažina patiriamą nuovargį.  
 
Tinkamai sukrautoje kuprinėje visuomet žinoma, kur 
kas yra. Tai padeda išvengti situacijų, kai prireikus kokio 
nors daikto, kuris turėtų būti kuprinės pačiame viršuje, 
tenka iškrauti ir vėl atgal sudėti visą kuprinę. 
 
 
Kaip teisingai susidėti kuprinę?  
 
4 pagrindiniai principai, kuriuos verta prisiminti: 
 
1. Sunkūs daiktai turi būti kuo arčiau nugaros. 
 
2. Lengviausi daiktai turi būti toliausiai nugaros. 
 
3. Rečiau naudojami daiktai, tokie kaip miegmaišis, turi 
būti supakuoti kuprinės apačioje. 
 
4. Dažnai naudojami daiktai, tokie kaip žemėlapis, 
kompasas ar užkandžiai, turi būti lengvai pasiekiamoje 
vietoje - kuprinės viršuje.  
 

Nuotr. aut. Fausta T. 
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Kuprinės dugnas 
 
Į pačią kuprinės apačią dedame daiktus, 
kuriuos naudosime tik įsikūrinėdami 
stovyklavietėje. Taigi, ten visų pirma dedame 
miegmaišį. Patartina jį prieš tai stipriai 
suspausti ir įdėti į neperšlampamą maišą. 
Taip jis ne tik nesušlaps, bet ir užims mažiau 
vietos. Dedame miegojimui skirtus drabužius, 
šiltas kojines. Jei turime pripučiamą kilimėlį, jį 
taip pat dedame į kuprinės apačią.  
 
Toliau dedame palapinę (arba jos dalį, jei kitas 
neša draugai). Palapinės nebūtina gabenti jos 
originalioje pakuotėje - galima ją sulankstyti 
taip, kad kuprinėje užimtų kuo mažiau vietos.  
 
Kuprinės vidurys 
 
Čia krauname sunkiausiu daiktus: vandenį, 
maistą, nešiojamą viryklę, degalus jam, 
puodus, įrankius ir kitokį sunkų inventorių. Jie 
turi būti dedami arčiau nugaros, maždaug 
viduryje tarp menčių. Jei nešate skystą kurą - 
įsitikinkite, kad dangtelis tvirtai užsuktas, 
įdėkite kurą žemiau maisto, jei vis dėlto kuras 
išsipiltų.  
 
Toliau nuo nugaros yra dedami mažesnio 
svorio reikmenys: striukė nuo lietaus, 
pakaitiniai drabužiai ir pan.  

Kuprinės viršus 
 
Kuprinės viršuje dedami dažniausiai 
naudojami ir nelaimės atveju reikalingi 
daiktai: žemėlapis, kompasas, prožektorius, 
pirmosios pagalbos vaistinėlė, tualetinis 
popierius, užkandžiai, kremas ar akiniai nuo 
saulės, purškalai nuo vabzdžių, lietpaltis.  
 
Šiuos daiktus taip pat galima pakuoti ir 
šoninėse kišenėse. Svarbu, kad daiktai būtų 
lengvai pasiekiami ir jų savininkas tiksliai 
žinotų, kur jie yra.  
 
Kuprinė sukrauta, liko suveržti dirželius, kad 
sudėti daiktai liktų savo vietose ir nejudėtų.  
 
Kuprinės išorė 
 
Jei liko didelių daiktų, kurie netelpa kuprinės 
viduje (pvz. kilimėlis, vaikščiojimo lazdos), 
pritvirtinkite jas išorėje. Geriausia, kad daiktų 
išorėje būtų kuo mažiau, nes einant nelygiu 
paviršiumi, jie prideda nestabilumo. Kad 
sumažintumėte šį efektą, daiktus išorėje 
įtvirtinkite, kad jie būtų centruoti ir kuo 
mažiau judėtų bei sukiotųsi.  
 
Atminkite, kad išorėje esantys daiktai yra 
neapsaugoti nuo išorės poveikio - drėgmės, 
saulės ar šakų, pro kurias teks lįsti žygio metu. 
Tad pasirūpinkite jų papildoma apsauga.  
 
Būkite komandiški - stebėkite kitų komandos 
narių daiktus, kurie yra pritvirtinti kuprinės 
išorėje ir pastebėję atsilaisvinusį ar krentantį 
daiktą, nedelsiant praneškite draugui. 
 

Daiktai išrikiuoti. Kas toliau?  
 
Prieš kraudamiesi daiktus į kuprinę, 
atlaisvinkite visus jos dirželius. Tai padidins 
kuprinės tūrį ir leis patogiau viską susitalpinti. 

DofE žygių vadovai iš kitų šalių pasakoja, kaip 
susikrauti kuprinę (angl. k.):  
 
https://www.youtube.com/watch?v=2vXoStsZx4E 
https://www.youtube.com/watch?v=H4-lnj1735w  
https://www.youtube.com/watch?v=rnmPonENPvA  

Nuotr. iš theweekendnomad.com
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HIGIENA 
 
Asmeninė higiena žygio metu yra labai svarbus stovyklavimo 
įgūdis. Dalyviai turi dėti visas pastangas, kad išlaikytų savo pėdas 
sausas ir švarias.  
 
Dienos gale yra patariama nusimauti nešvarias kojines ir leisti 
pėdoms prasivedinti. Drėgnos servetėlės ir paplūdimio šlepetės 
(flip-flop’ai) puikiai tinka pėdų atpalaidavimui.  
 
Dalyviai turi stengtis išlaikyti savo palapinę sausą, palikdami visas 
šlapias kojines ir batus palapinės prieangyje arba pastogėje. 
Dalyviai visuomet turi turėti sausą rūbų komplektą nakčiai, kad 
tai ir reikštų, kad kitą dieną teks žygiuoti su šlapiais drabužiais.  
 
Vandens ištekliai turi būti išlaikomi švarūs. Negalima plauti indų 
šaltiniuose ir pilti murzino ar riebaluoto vandens į upę ar ežerą. 
Murziną vandenį galima pilti į duobę žemėje toliau nuo vandens 
šaltinio.  
 
Prieš išvykstant iš stovyklavietės dar kartą patikrinama, ar nėra 
palikta jokių daiktų ir šiukšlių. Stovyklavietė turi atrodyti taip, tarsi 
komanda čia net nestovyklavo.  

STOVYKLAVIMO ĮGŪDŽIAI
Stovyklavymo įgūdžiai apibrėžiami kaip gebėjimas pasirūpinti 
maistu bei pastoge bet kokiomis sąlygomis esant gamtoje.  
 
Nuo šių įgūdžių priklausys, ar DofE žygių dalyviams pavyks 
praleisti patogų, saugų ir jaukų vakarą stovyklavietėje.  
 
Įgūdžiai ir pasitikėjimas savo jėgomis esant gamtoje ugdosi per 
praktiką ir patirtį. DofE programoje tikimasi, kad aukšti 
standartai bus išlaikomi visomis aplinkybėmis visų dalyvių.  
 
Stovyklavimo įgūdžiai skirstomi į: 
 
1. Stovyklavietės įkūrimą (palapinės pastatymas, hamako 
įtvirtinimas ir pan.). 
2. Maisto gamybą gamtoje (laužo įkūrimą ir priežiūrą, bendro 
maisto gamybą).  
 
Komanda turi pasistatyti savo palapines tik atėjusi į stovyklavietę. 
Tuo tarpu vienas komandos narys gali pradėti rūpintis maisto 
gamyba. Ruošdami maistą dalyviai turi aplinką palaikyti švarią ir 
nepalikti šiukšlių, išsiplaudami ir susipakuodami viską, ką 
atsinešė.  

Nuotr. aut.: Sam Balye, Autumn Mott Rodeheaver, Yann Allegre, wild vibes
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UŽDUOTIS

Pradėk žygiams ruoštis iš anksto!  
 
Tavo užduotis - namuose susirinkti visą turimą žygių 
inventorių.  
 
Pasikalbėk su komandos draugais, aptarkite, kokius 
bendrus grupės daiktus nešitės, kas juos turi.  
 
Susidėliok viską ant grindų ar stalo (nepamiršk 
užkandžių - jie smagiausia dalis :)), padaryk nuotrauką ir 
atsiųsk DofE Lietuva komandai el. paštu arba įkelk į 
Instagram pažymėdamas @dofelietuva 
 
 
 

Nuotr. aut. Fausta T. 
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