
SIA „Menceli“ 
Elgesio su žirgais ir jojimo taisyklės 

Rules of conduct for riding 
Правила поведения для верховой езды 

 
Sodybos „Menceli“ administracija patvirtina, kad asmenys, 

gaunantys jojimo paslaugas ir pamokas, yra supažindinami su 
jojimo saugumo pagrindais, instruktuojami apie elgesį su 

žirgais. 
Farmstead "Menceli" administration confirming that all customers  receiving the 

riding services are familiarised with the basic rules, explain about safety riding and 

behavior with the horses. 

Администрация усадьбы «Menceli», подтверждает , что все клиенты 
получающие услуги езды верхом ознакомленны  с основными правилами 

о безопасности езды верхом и поведение с лошадьми. 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
Nelaimingo atsitikimo po instruktažo atveju sodybos „Menceli“ 

administracija bei darbuotojai atsakomybės neprisiima.  
If any accident  after briefing , House "Menceli" Administration nor employees are 

not responsible for that . It`s customers liability 

При любом несчастном случае после инструктажа, ни сотрудники , ни 
администрация усадьбы «Menceli», не несут ответственности за это. Это 

ответственность самих клиентов 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
Su šia sodybos „Menceli“ informacija susipažinau ir sutinku. 

 

I , undersigned  have understand all  above and agree . 
 

Я, нижеподписавшийся ознакомился и подтверждаю свое согласие с 
вышеизложенным   

 
 

_____________________                __________________________          _____________ 
Vardas Pavardė              Parašas                         Data 
Name, Family name            Signature                       Date 
Имя Фамилия           Подпись                   Дата 
 
 
 
 



 

KO TURI BŪTI LAIKOMASI, MOKANTIS JOTI ARKLIAIS, JEI NORITE LIKTI 
SVEIKAS IR GYVAS 

Jojimas ir jojimo turizmas priklauso ekstremaliam sportui, todėl , kad 
nesugadinti savo poilsio nemaloniais ir skausmingais incidentais labai 

svarbu perskaityti ir laikytis visų žemiau išvardintų saugaus elgesio 
taisyklių , tuolab, kad jos paremtos liūdna nelaimingų atsitikimų patirtimi .... 

 
1. Visi  instruktoriaus  nuorodymai ir pastabos, turi būti įgyvendintos nedelsiant ir besąlygiškai. 
2. Artėjant  prie arklių reikia kalbėti su jais, kad jie jus pastebėtų. Jei jūs prieisite staiga, arklys 

gali išsigąsti  ir sužeisti jus, ypač jei jūs prieinate iš uodegos pusės. 
3. Su arkliu turi būti elgiamasi ramiai, užtikrintai, reikalaujant, bet be pykčio ir šiurkštumo. 

4. Įvedant arba išvedant arklį į arba iš gardo ar aptvaro  , įsitikinkite, kad durys / vartai yra pilnai 
atidaryti. Įstrigęs  arklys gali sužaloti ir save ir jus. 

5. Arklį vedant reikia laikyti pavadėlį taip, kad  arklio galva būtų prie jūsų pečių. Įvedant arklį į 
arklides, ar vedant per kitas įmanomas kliūtis, pvz., duris, koridorius, perėjimus tarp medžių, ir t. 

t. turi būti einama prieš arklį, kad arklys jūsų neprispaustų. 
6. Vedant ( arba jojant ) arklius vorele būtina laikytis atstumo  tarp arklių taip , kad iš paskos 

einančiam arkliui nebūtų suteikta galimybė pasiekti  priekyje einančiojo . 
7. Užsiėmimo metu arklio negalime paleisti iš akiračio ( visada jį stebėti) , nes kažko išsigandęs 

jis  gali pakenkti jums. 
8. Sėsti ant arklio arklidėse  arba įjoti į jas sėdint ant arklio yra  labai pavojinga, nes tai gali sukelti 

labai rimtų traumų. 
9. Sėdint ant arklio balne , jūs turite būti labai atsargus, nes arklys gali staiga nusigąsti ar 

suklupti. Todėl, siekiant išvengti kritimo iš balno jūsų keliai visada turėtų būti prispausti prie 
balno. 

10. Sėdint ant arklio balne, jums negalima bijoti arklio , turite būti pilnai užtikrinti savimi , kitaip 
arklys pajus baimę  ir arba pradedės  nervintis kaip ir jūs , arba stengsis  jūsų baime pasinaudoti. 

11. Sudėtingose situacijose būtina galvoti ne apie tai kaip jums teks kristi, tačiau apie tai, kaip 
išsilaikyti balne ir suvaldyti arklį. 

12. Jei vis dėlto atsitinka taip kad iškritote iš balno – nešokit iš karto keltis , leiskite arkliui nutolti 
nuo jūsų , kad  arklys neužgautu jūsų  užpakalinėmis kojomis. 

13. Jodinėjant  ar vadeliuojant  arklį  niekada neapsukite vadelių ar kordo ant rankų, kaklo, ir t.t. 
yra labai labai pavojinga. 

14. Jojant  ant arklio balne , kojų pėdos turi būti įkištos į  balnakilpės taip, kad balnakilpės lankas 
būtų ties didžiojo piršto šaknimis. Tai neleis kojoms įstrigti į  balnakilpes kritimo atveju. 

15. Nulipant nuo arklio, pirmiausia ištraukite abi kojas iš balnakilpių. 
16. Arklio pavadėlis visada turi būti jūsų rankose, jo negali paleisti. Vedant arklį pavadėlis neturi 

vilktis žeme 
17. Jojant  mišku , laikykitės šių nurodymų: 

a. Ne jokite arti  medžių ( ar kitų kliūčių ) . Arklys laikosi tik savo gabaritų , dėl savo –  galvos , 
rankų ir kojų jūs turite nerimauti patys; 

b. Nejokite po žemai augančiomis šakomis , nes galite susižaloti 
c. Nebandykite nulaužti ar atlenkti jums trukdančias šakas. Paleista šaka gali užgauti jus arba 

arklį, pasėkmės gali būti liūdnos ... 
d. Jojant vorele nelenkite priekyje jojančių. Jų žirgai gali suvokti, tai kaip lenktynes, arba arklių 

bandos hierarchijos pažeidimą  ir atakuoti jūsų arklį . Abiem atvejais padariniai nėra nuspėjami. 
 

Visada laikykitės saugos taisyklių, ir jūs patirsite smagių akimirkų 
 

Taisyklių nesilaikymas , savavališkas elgesys , lenkyniavimas , šuoliai per 
kliūtis , arklių pasikeitimas tarpusavyje be leidimo gali sukelti labai rimtų 

traumų , kartais ir mirties ... 
 

Prašome, niekada nepervertinti savo patirties ir  galimybių 
 


