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LS TARYBOS SUDĖTIS

Tarybos pirmininkė – gilv. Loreta Baumgartner
Tarybos pirmininkės pavaduotoja – sktn. Aistė 
Praškevičiūtė
Nariai: psktn. Gabija Didžiokaitė, psktn. Matas Dominas, 
sktn. Tomas broga, psktn. Justina Nakaitė, psktn. Paulius 
Chockevičius, sktn. Povilas Kripas, psktn. Eglė Budrytė-
Vilbikė, psktn. Povilas Dabrila, sktn. Vaidas Ulkė, sktn. 
Lina Dovydaitienė, psktn. Martyna Varkalytė, psktn. Rūta 
Šmitaitė, psktn. Juozas Žemaitis, psktn. Elena Sinkevičiūtė. 

LS KONTROLĖS
KOMISIJOS SUDĖTIS

Pirmininkas – psktn. Lukas Kornelijus Vaičiakas
Nariai: psktn. Rusnė Daugėlaitė, psktn. Indraja Vaitkūnaitė, 
psktn. Kristina Podėnaitė, sk. v. Tomas Rimkus.  

LS ETIKOS
KOMISIJOS SUDĖTIS

Pirmininkė – gilv. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė 
Nariai: sktn. Asta Kederytė, sktn. Jurgis Uleckas.

LS PIRMIJOS SUDĖTIS

Vyriausioji skautininkė – gilv. Ieva Brogienė
Administracinio skyriaus koordinatorė –
psktn. Simona Uleckienė
Skautiškos parduotuvės puoselėtoja –
psktn. Justina Milutytė
Nacionalinių renginių koordinatorė –
s. s. Eglė Liagaitė

Pažymėjimo veidas – psktn. Simonas Dapkus 
Žmogiškųjų išteklių skyriaus koordinatorė –
sktn. Dovilė Pilkauskienė iki 2018 09 01
Mokymų kuratorė – vyr. sk. Goda Jackutė 
Komunikacijos skyriaus koordinatorė –
psktn. Eglė Šidlauskaitė ir psktn. Daura Polonskytė
Užsienio reikalų skyriaus koordinatorius –
psktn. Matas Daunys
Jaunimo programos skyriaus koordinatorius –
psktn. Domas Nutautas 
Tautinių bendrijų koordinatorius –
psktn. Vytautas Beniušis 
Paramos pritraukimo koordinatorius –
s. s. Bernardas Roževič iki 2018 09 01 
Skautų judėjimo šimtmečio veiklų koordinatorė – vyresn. 
sktn. Benita Mincevičiūtė
NVŠ koordinatorės – sktn. Irma Gorytė ir sktn. Janina 
Žvirblytė-Paslavičienė 

Lietuvos skautijoje nuolat veikia šie organai: LS taryba, 
vyriausiasis skautininkas bei LS pirmija, LS kontrolės 
ir etikos komisijos; o pats aukščiausias organizacijos 
valdymo organas -  Suvažiavimas, kuris šaukiamas kartą 
metuose (eilinis) arba esant poreikiui (neeilinis).

Suvažiavime dalyvauja visi nario mokestį susimokėjusių 
LS padalinių vadovai, jų vienas pavaduotojas (ne 
jaunesnis kaip 16 metų), tarybos ir kontrolės bei etikos 
komisijų nariai. Suvažiavime priimami patys svarbiausi 
organizacijos klausimai, nes šis valdžios organas atlieka 
fundamentalias funkcijas: keičia LS įstatus ir LS buveinę; 
tvirtina LS strategiją; renka ir atšaukia Tarybos narius, 
etikos komisijos narius, kontrolės komisijos narius; 
tvirtina kontrolės ir etikos komisijų nuostatus; nustato 
LS narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydžius, jų 
mokėjimo tvarką; tvirtina praėjusių finansinių metų LS 
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veiklos ataskaitą, priima sprendimą dėl LS pertvarkymo, 
reorganizavimo ar likvidavimo ir atlieka kitas funkcijas, 
tiesiogiai pavaldžias suvažiavimui. 

LS taryba yra sudaryta iš 16 Suvažiavime išrinktų 
narių, koordinuoja Lietuvos skautijos veiklą, rūpinasi 
jos gerove bei augimu, formuoja LS strategiją; tvirtina 
visiems LS nariams privalomus atskirų sričių nuostatus 
(išskyrus etikos ir kontrolės komisijų), bei kontroliuoja 
jų įgyvendinimą; prireikus rengia LS įstatų pakeitimų 
projektus; tvirtina vyriausiojo skautininko parengtą LS 
metų veiklos planą bei biudžetą; analizuoja vyriausiojo 
skautininko pateiktą LS veiklos ataskaitą ir teikia privalomą 
įtraukti į ataskaitą išvadą; suteikia aukštesniuosius 
vyresniškumo (paskautininko, skautininko ir vyresniojo 
skautininko) laipsnius; apdovanoja aukštesniais LS 
ordinais; sprendžia kitus LS reikalus, nepriskiriamus 
Suvažiavimo kompetencijai; taip pat tvirtina Pirmijos 
skyrių vedėjus, vyriausiojo skautininko pavaduotoją (us) 
vyriausiojo skautininko teikimu. 

LS pirmiją sudaro vyriausiojo skautininko pavaduotojas 
(ai) ir skyriai, vadovaujami skyriaus vedėjų; o Pirmijos darbą 
organizuoja ir jam vadovauja vyriausiasis skautininkas 
arba kitas jo teikimu Tarybos paskirtas asmuo. Vyriausiasis 
skautininkas organizuoja LS veiklą: rūpinasi LS ūkine 
veikla, parengia ir teikia Suvažiavimui tvirtinti LS metinę 
finansinę ataskaitą; tvarko einamuosius LS reikalus, 
nepriskiriamus Tarybos kompetencijai; atsako už LS narių 
apskaitą, pranešimą apie esminius įvykius; padeda LS 
padaliniams spręsti praktines jų veiklos problemas; veikia 
LS vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, atstovauja 
LS;  įgyvendina Suvažiavimo ir Tarybos sprendimus bei 
kitus pavedimus; rengia LS veiklos ataskaitą, teikia ją 
svarstyti Tarybai ir, įtraukęs į ataskaitą Tarybos išvadą, 
pateikia ją Suvažiavimui; atsako už LS metų veiklos 
plano ir biudžeto parengimą bei, Tarybai patvirtinus, 
įgyvendinimą ir atlieka kitas funkcijas. 

Etikos komisija – suvažiavime renkamas 3 asmenų 
organas, nagrinėjantis svarbesnius LS narių nusižengimus 
skautavimo principams, tvarkai ar drausmei. Šis organas 
analizuoja ir aiškina skautų principus, vertybes, skautiškas 
etikos normas, įstatus, nuostatus bei nusižengimus jiems, 
taip pat ji privalo nagrinėti visus ginčus, skundus ir 
nusižengimus skautavimo principams. 

Kontrolės komisija – suvažiavime renkamas kolegialus 
5 žmonių organas, kuris tikrina LS tarybos, LS vyriausiojo 
skautininko, LS padalinių bei LS įstaigų ūkinę-finansinę 
veiklą bei jų sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą; nagrinėja 
ginčus tarp LS organų; taip pat aiškina LS įstatus ir kitus 
LS dokumentus.

Visi LS valdžios organai yra reikšmingi, neatsiejami 
vienas nuo kito bei vienas kitą papildantys. LS pimija 
vykdo ir užtikrina Tarybos priimamų sprendimų 
įgyvendinimą, o LS taryba tvirtina Pirmijos skyrių 
vedėjus bei kontroliuoja vyriausiojo skautininko veiklą. 
Paprastai tariant, jei Lietuvos skautija būtų valstybė, 
tuomet Suvažiavimas veiktų kaip valstybės rinkimai, 
LS taryba kaip Seimas, LS pirmija kaip Vyriausybė, - visi 
siekia, kad jų „valstybė“ veiktų efektyviai, sėkmingai ir 
tikslingai, o LS etikos ir kontrolės komisijos užtikrina, kad 
visa organizacijos veikla būtų vykdoma skaidriai, etiškai, 
vadovaujantis skautiškais veiklos principais. Platesnį 
organų aprašymą, veiklos sritis bei darbo pobūdį galite 
rasti LS struktūriniuose nuostatuose, LS etikos komisijos 
ir LS kontrolės komisijos nuostatuose.

Norint, kad visas šitas organizacijos varikliukas veiktų 
be stabdžių, reikalingas visų LS narių dalyvavimas jame. 
Kasmet darosi vis sunkiau prikalbinti narius dalyvauti LS 
tarybos, etikos ir kontrolės komisijų rinkimuose. Į Pirmiją 
ateiti savanoriauti išvis nėra noro, nes visi supranta, 
kad apsiėmus dar vienas papildomas pareigas – laiko 
asmeniniam gyvenimui neliks. Organizacijos varikliuką 
veža labai ne daug žmonių, darbai stringa, nes fiziškai 
savanoriškais pagrindais yra labai sunku atrasti po 
1-2 val. per dieną skautiškiems darbams, matome, kad 
augant organizacijai ir poreikiams, užsibrėžtų naujų 
tikslų vykdymui reikia samdyti etatinius darbuotojus. 
Savanoriaudamas nacionaliniame lygmenyje 
(arba dirbdamas etatiniu darbuotoju) tu gali įgyti 
neįkainojamos patirties ateičiai arba jeigu prisijungti 
vyresnio amžiaus – būtent tu gali suteikti organizacijai 
neįkainojamą patirtį. Todėl siūlome nepykti, kad vėluoja 
uniformos užsakymas, netyčia negavai pažymėjimo, per 
vėlai paskelbta registracija į mokymus ar įvyko koks nors 
nesusipratimas, o geriau ateik į nacionalinį lygmenį, jeigu 
tik turi noro kažką keisti organizacijoje, idėjų ar svajonių! 
Tikrai būsi išklausytas ir tau atsivers visi keliai savo 
idėjos įgyvendinimui! Tik čia tu išmoksi klysti ir niekas 
tavęs neteis, o leis mokytis iš klaidų ir semtis patirties. 
Papildomos rankos mums labai reikalingos! 

ORGANIZACIJOS NACIONALINIAM 
LYGMENIUI TU ESI LABAI 
REIKALINGAS!

TRUMPA ĮGYVENDINTO 2018 LS 
METŲ VEIKLOS PLANO APŽVALGA

Konkrečiau apie įgyvendintas / neįgyvendintas veiklas – 
toliau pateikiamose skyrių metinėse veiklos ataskaitose. 
Lentelėje nėra pateikti duomenys apie neplanuotas, bet 
įgyvendintas veiklas. Šios veiklos yra aprašytos prie skyrių 
pateiktų ataskaitų. Tokių neplanuotų veiklų ypatingai 
daug buvo skautų judėjimo šimtmečio metais. 
Paramos pritraukimo koordinatorius 2018 m. neveikė, 
todėl suplanuotos veiklos nebuvo vykdomos. 

GALIMOS VEIKLŲ 
NEĮGYVENDINIMO PRIEŽASTYS

Kuriant 2015-2018 m. strategiją, buvo sutarta, kad į veiklos 
planą bus žiūrima lanksčiai, kad nebus bijoma įtraukti 
papildomų veiklų, arba matant, kad numatyta veikla 
visiškai neturi prasmės arba nekuria pridėtinės vertės LS 
nariams – jos atsisakyti. Žinoma, kai kurios veiklos buvo 
neįgyvendintos, nes trūko žmogiškų pajėgumų, buvo 
susikoncentruota į administracines veiklas.   

ĮŽVALGOS APIE ORGANIZACIJĄ 

2018-ais metais Lietuvos skautija turėjo išskirtinę 
galimybę įgyvendinti LR Vyriausybės patvirtintą Lietuvos 
skautų judėjimų metų priemonių planą. LS vadovų dėka 
pavyko įgyvendinti didžiąją dalį numatytų veiklų. Skautų 
judėjimo metų minėjimas padėjo užtvirtinti ir sustiprinti 

bendradarbiavimą su savivaldybėmis, kuriose veikia 
LS vienetai ir valstybės institucijomis, kurios žino kas 
yra skautai ir kokią pridėtinę vertę skautiškas judėjimas 
duoda jaunam žmogui. 
Gautas dėmesys ir skambėjimas žiniasklaidoje lėmė 
žinomumo didėjimą ir naujų narių atėjimą. Kai kuriuose 
kraštuose narių skaičiaus didėjimas atsirėmė į vadovų 
trūkumą ir vaikai nebepriimami į vienetus, laukia savo 
eilės, kada galės prisijungti prie skautiško judėjimo. Tokios 
gyvos eilės egzistuoja Anglijoje, Belgijoje ir kitose šalyse. 
Tikėjau, kad tokia situacija bus ir Lietuvos skautijoje, bet 
ne taip greitai, kaip nutiko dabar. 
Lietuvos skautija užtvirtino savo statusą tarp valstybinių 
institucijų ir turi gerą vardą bei reputaciją. Esame 
traktuojami kaip reikšmingi visuomenės atstovai ir dažnai 
minimi kaip pavyzdys. Nors patys neesame patenkinti 
savo išoriniu įvaizdžiu (uniformomis), bet visuomenėje 
nuolat esam linksniuojami ir dėl gražaus, jaunatviško 
įvaizdžio. 
Nuolatinis ryšio su nariais stiprinimas per komunikavimo 
kanalus, padeda išlaikyti narystę ir pavyko išvengti 
nuosmukio kaip tai būdavo po ankstesnių Tautinių ir 
Jubiliejinių stovyklų.
Besitęsianti NVŠ programa svariai prisideda prie narių 
gerbūvio. Dauguma narių susitvarkė uniformas ir ženklus. 
Tas labai gerai matoma nuotraukose iš renginių, kuriuose 
dalyvauja vienetai.
Parengta ir paruošta įgyvendinimui atnaujinta jaunimo 
programa. Numatyta aplankyti visus kraštus ir apmokyti 
dirbti su naująja jaunimo programa. Naujoji programa 
turėtų būti nauju postūmiu vienetų veikloje, patyrusių 
skautų amžiaus jaunimo išlaikymu organizacijoje ir 
jaunosios kartos parengimu būti lyderiais. 

patirtį. Todėl siūlome nepykti, kad vėluoja uniformos užsakymas, netyčia negavai pažymėjimo, per 
vėlai paskelbta registracija į mokymus ar įvyko koks nors nesusipratimas, o geriau ateik į nacionalinį 
lygmenį, jeigu tik turi noro kažką keisti organizacijoje, idėjų ar svajonių! Tikrai būsi išklausytas ir 
tau atsivers visi keliai savo idėjos įgyvendinimui! Tik čia tu išmoksi klysti ir niekas tavęs neteis, o leis 
mokytis iš klaidų ir semtis patirties. Papildomos rankos mums labai reikalingos!  

ORGANIZACIJOS NACIONALINIAM LYGMENIUI TU ESI LABAI REIKALINGAS! 

 
Trumpa įgyvendinto 2018 LS metų veiklos plano apžvalga 

 
Skyrius Planuota 

įgyvendinti 
veiklų 

Įgyvendintos 
veiklos 

Įgyvendintos 
dalinai veiklos 

Neįgyvendintos 
veiklos 

Perkeltos 
veiklos į 
2019 m. 

Administracinis 
skyrius (AS) 

6 6 0 0 0 

Užsienio ryšių skyrius 
(URS) 

7 2 2 2 1 

Komunikacijos 
skyrius (KS) 

8 5 1 2 0 

Jaunimo programos 
skyrius (JPS) 

10 4 2 3 1 

Žmogiškųjų išteklių 
skyrius skyrius (ŽIS) 

18 8 4 4 2 

Paramos pritraukimo 
skyrius 

2 0 0 2 0 

Šimtmečio veiklos 7 5 0 2 0 
 
Konkrečiau apie įgyvendintas / neįgyvendintas veiklas – toliau pateikiamose skyrių metinėse veiklos 
ataskaitose. Lentelėje nėra pateikti duomenys apie neplanuotas, bet įgyvendintas veiklas. Šios veiklos 
yra aprašytos prie skyrių pateiktų ataskaitų. Tokių neplanuotų veiklų ypatingai daug buvo skautų 
judėjimo šimtmečio metais.  
Paramos pritraukimo koordinatorius 2018 m. neveikė, todėl suplanuotos veiklos nebuvo vykdomos.  
 
Galimos veiklų neįgyvendinimo priežastys 
Kuriant 2015-2018 m. strategiją, buvo sutarta, kad į veiklos planą bus žiūrima lanksčiai, kad nebus 
bijoma įtraukti papildomų veiklų, arba matant, kad numatyta veikla visiškai neturi prasmės arba 
nekuria pridėtinės vertės LS nariams – jos atsisakyti. Žinoma, kai kurios veiklos buvo neįgyvendintos, 
nes trūko žmogiškų pajėgumų, buvo susikoncentruota į administracines veiklas.    
 
 
Įžvalgos apie organizaciją  

2018-ais metais Lietuvos skautija turėjo išskirtinę galimybę įgyvendinti LR 
Vyriausybės patvirtintą Lietuvos skautų judėjimų metų priemonių planą. LS vadovų dėka pavyko 
įgyvendinti didžiąją dalį numatytų veiklų. Skautų judėjimo metų minėjimas padėjo užtvirtinti ir 
sustiprinti bendradarbiavimą su savivaldybėmis, kuriose veikia LS vienetai ir valstybės 
institucijomis, kurios žino kas yra skautai ir kokią pridėtinę vertę skautiškas judėjimas duoda jaunam 
žmogui.  

Gautas dėmesys ir skambėjimas žiniasklaidoje lėmė žinomumo didėjimą ir naujų narių 
atėjimą. Kai kuriuose kraštuose narių skaičiaus didėjimas atsirėmė į vadovų trūkumą ir vaikai 
nebepriimami į vienetus, laukia savo eilės, kada galės prisijungti prie skautiško judėjimo. Tokios 
gyvos eilės egzistuoja Anglijoje, Belgijoje ir kitose šalyse. Tikėjau, kad tokia situacija bus ir Lietuvos 
skautijoje, bet ne taip greitai, kaip nutiko dabar.  
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PROJEKTAI

2018 metais Lietuvos skautija visapusiškam arba daliniam veiklų finansavimui pateikė 15 projektų paraiškų, tai yra 3 
paraiškom mažiau negu buvo pateikta 2017 m. 5 projektai nebuvo finansuoti. 2 projektų laukiamas atsakymas. Pilnai 
įgyvendinta ir atsiskaityta už 7 finansuotus projektus. Vienas projektas buvo teikiamas 2019 m. veiklų įgyvendinimui.  
Projektų paraiškos buvo teikiamos: Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, LR 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Lietuvių katalikų religinės šalpos fondui, Lietuvos kultūros tarybai, Lietuvos 
mokinių neformaliojo švietimo centrui, UAB Maxima programai „Mes bendruomenė“.

LENTELĖJE PATEIKIAMI SVARBIAUSI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI 2018 M.Lentelėje pateikiami svarbiausi įgyvendinti projektai 2018 m. 
 

Projekto 
pavadinimas 

Projekto 
tikslas 

Kas finansavo Pagrindinės 
projekto 
veiklos 

Projekto 
veiklų 
rezultatas 

Projekto 
biudžetas 2018 
m. 

LS lėšų indėlis į 
projektą 

Projekto 
partneriai 

Šimtą metų 
aplink pasaulį 

Stiprinti 
bendradarbiavi
mą tarp LS ir 
Lietuvių skautų 
sąjungos 

Jaunimo reikalų 
departamentas 
prie Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerijos  

Šimtmečio 
stovyklos 
Lietuvoje ir 
Amerikoje.  
Skilčių konkurso 
III etapo 
įgyvendinimas.  

Įgyvendintos 
dvi Šimtmečio 
stovyklos 
Lietuvoje ir 
Amerikoje. 
Įvyko III skilčių 
konkurso 
etapas.   
  

6.853,20 EUR 1.000,00 EUR Lietuvių 
skautų 
sąjunga 

Augti! Plėstis! 
Užtikrinti! 

Užtikrinti 
Lietuvos 
skautijos 
pagrindinius 
2015-2018 m. 
strategijos 
siekius: veiklos 
kokybę, plėtrą ir 
sudaryti sąlygas 
ugdyti narių ir 
savanorių 
kompetencijas.  

Jaunimo reikalų 
departamentas 
prie Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerijos 

Mokymai, 
nacionaliniai 
renginiai, LS 
nacionalinio 
lygmens 
posėdžiai, 
vykdomos LS 
akcijos nariams, 
metodinės 
medžiagos 
užtikrinimas, 
tarptautiniai 
renginiai.  

Suorganizuoti 
nacionaliniai 
renginiai: 
GDDG, 
Pavasario 
šventė, LS 
suvažiavimas, 
vadovų 
sąskrydis, BTU.  
Įvyko Pirmijos 
ir Tarybos 
posėdžiai, 
išplėstiniai 
posėdžiai.  
Įvyko mokymai 
LS nariams: 
privalomieji, 
draugininkų, 
pradžiamokslis 
ir kt.  

23.500,00 EUR 45.000,00 EUR   

Nuspalvink 
Lietuvą 

Įtraukiant 
bendruomenę 
nuspalvinti 3 
namus, 
kuriuose 
gyvena senoliai, 
taip skatinant 
mažinti kartų 
atskirtį ir gerinti 
jaunimo įvaizdį, 
skatinti jaunimą 
būti aktyviu 
bendruomenės 
nariu, jautriu ir 
atsakančiu į kitų 
žmonių 
sunkumus, taip 
pat domėtis 
savo istorija, 
pažinti ją kitaip. 

UAB Maxima 
programa „Mes 
bendruomenė“ 

Nuspalvinti 3 
namus. 
Tarptautinis  
bendradarbiavi
mas 
tarptautinėje 
komandoje.  

Nuspalvinti 3 
namai. 

3.000,00 EUR  0,00 EUR Prancūzijos 
skautų 
organizacija 

 
2018 m. Lietuvos skautijos vykdytuose projektuose dirbo: Ieva Brogienė ir Simona Uleckienė.  
2018 m. buhalterines paslaugas teikė UAB „Skailita“, buhalteris Saulius Arlauskas.  

2018 m. Lietuvos skautijos vykdytuose projektuose dirbo: 
Ieva Brogienė ir Simona Uleckienė. 
2018 m. buhalterines paslaugas teikė UAB „Skailita“, 
buhalteris Saulius Arlauskas. 
2018 m. pasirašyta Teisinių paslaugų sutartis su advokatų 
profesine bendrija „JurisConsultus“ pagal kurią LS yra 
teikiamos nemokamos paslaugos (išimtinais atvejais, 
jeigu prasideda teismo procesai, už paslaugas yra 
atsiskaitoma pagal nustatytus įkainius). 
2018 m. LS pirmijoje buvo įdarbinta komunikacijos 
skyriaus asistentė, taip plečiant kokybiško darbo 
užtikrinimą ir spartesnį darbų įgyvendinimą.  
2018 m. su NVŠ dirbo dvi įdarbintos darbuotojos Janina 
Žvirblytė-Paslavičienė ir Irma Gorytė. 

BENDRADARBIAVIMAS

2018 m. vyr. skautininkė Ieva Brogienė kartu su Pirmija 
aplankė visų kraštų posėdžius bent po vieną kartą 
metuose, nuolatos buvo palaikomas bendravimas ir 
informacijos perdavimas kraštų seniūnams, vyko kraštų 
renginių lankymas. Pirmija lankydama kraštus vykdė 
aktyvią komunikaciją apie artėjantį renginius, Tautinę 
stovyklą „Laužų karta“. Rudenį lankant kraštus buvo 
pristatinėjamas LS strategijos 2019-2022 projektas ir 
atnaujinta jaunimo programa

BENDRADARBIAVIMAS SU LS 
TARYBA 

• 2018 m. Lietuvos skautijos pirmija rinkosi į 4 posėdžius 
Vilniuje arba Kaune. Taip pat įvyko du išplėstiniai 
(savaitgalio trukmės) Pirmijos, Tarybos ir komisijų 
posėdžiai. Visų Pirmijos posėdžių protokolų išrašus 
galima rasti www.skautai.lt.  

• Taryba ir Pirmija šiemet bendrai veikė strategijos kūrimo 
darbo grupėje, bei atskiruose darbo procesuose.   

• Pirmijos skyrių koordinatoriai kartu su Tarybos nariais 
veikė darbo grupėse dėl LS nuostatų atnaujinimo. 

• Pirmija aktyviai įsitraukė į Tarybos organizuojamą darbo 
procesą dėl esamos strategijos vertinimo ir naujosios 
strategijos kūrimo. 2019-2022 strategijos kūrimas 
prasidėjo dar 2017 metais ir susidėjo iš kelių etapų.

• 2018 m. įvyko 4 skautiškų organizacijų apskritojo 
stalo posėdžiai. Posėdžiuose kartu su vyr. skautininke 
dalyvavo Tarybos nariai Vaidas Ulkė (AS pirmininkas) ir 
Tomas Broga. 

• 2018 02 27 susitikimas su JRD prie SADM direktoriumi 
ir pavaduotoju dėl bendradarbiavimo sutarties 
pasirašymo dėl Skautų judėjimo metų veiklų 
įgyvendinimo. Susitikime kartu dalyvavo LS tarybos 
narys T. Broga. 

• 2018 03 08 susitikimas su LR KAM atstovais dėl Pavasario 

šventės ir stovyklos „Laužų karta“. Derinti infrastruktūros 
įrenginiai renginiams. Kalbėta apie esamą sutartį ir 
jos atnaujinimą rudenį. Susitikime kartu dalyvavo LS 
tarybos narys T. Broga.

• 2018 06 18 susitikimas su LR Seimo švietimo komiteto 
pirmininku dėl galimybės skautams perimti Žydiškių 
vandens bazę veiklų vykdymui. Parengtas pristatymas, 
vizija ir veiklos žemėlapis. Susitikime kartu dalyvavo LS 
tarybos narys T. Broga. 

Taryba, Pirmija ir kraštų atstovai aktyviai buvo įsijungę į 
LS strategijos 2019-2022 kūrimą, kuris susidėjo iš 5 etapų:

Pirmo etapo metu buvo vykdomos narių apklausos 
ir praeitos strategijos vertinimai. Rinkome narių nuo 
14 metų amžiaus nuomones LS vadovų sąskrydyje, 
vykdėme internetinę apklausą, strategiją vertino LS 
taryba ir pirmija.
Narių rezultatas: skautijoje mus vienija ypatingas 
bendrystės jausmas, draugai. Nariai savanorystę kartais 
mato kaip prievolę, darbą, už kurį niekas deramai 
nesumoka. Vyresnieji vadovai vis dar nori mokytis, 
jaunesnieji vadovai – „atiduoti skolą“ ugdydami kitus.
LS tarybos ir pirmijos rezultatas: neesame patrauklūs 
kitiems, t. y. neorganizuotam jaunimui, tačiau esame 
jaunimo ugdymo ekspertai ir pavyzdys kitoms 
organizacijoms. Mus vienija bendrystės jausmas bei 
pagalba artimui, nuo kitų didžiųjų organizacijų skiriamės 
būtent artimo supratimo aspektu.
Antro etapo metu buvo sukurta mišri darbo grupė iš 
LS tarybos, pirmijos, organizacijos savanorių narių (atviras 
kvietimas), kuri dirbo su gautais rezultatais ir kūrė pirmą 
strategijos versiją.
Rezultatas: buvo numatytos esminės strategijos 
kryptys. Jomis tapo neformalus jaunimo ugdymas, 
partnerystė su valdžios institucijomis ir kitomis NVO, 
bendruomeniškumo veikla, organizacijos plėtra bei 
matomumas, savanorystės skatinimas.
Trečio etapo metu vyko sukurtų strateginių krypčių 
vertinimas stovyklose, kraštų sueigose, darbo grupėje. 
Pagrindinis klausimas – kas tikrai yra mūsų stiprybės 
ir ką galime realiai įgyvendinti, o ne tik turėti užsirašę. 
Darbo grupę papildė nauji žmonės, kurie padėjo kritiškai 
pažiūrėti į jau išsikeltus tikslus ir juos susisteminti.
Rezultatas: strateginės kryptys liko dvi:
• Neformalaus ugdymo politika ir socialinė atsakomybė
• Organizacijos plėtra ir stiprinimas
Ketvirto etapo metu vyko LS skautijos vizijos ir misijos 
apsibrėžimas, tikslų nusimatymas esamoms strateginėms 
kryptims bei rodiklių įvardijimas. Šis etapas buvo 
intensyviausias, jo metu buvo dirbama tiek susitinkant 
kartu, tiek mažomis grupelėmis nuotoliniu būdu.
Rezultatas: turime tvirtą viziją bei misiją, kurias lengvai 
galime paaiškinti kitiems. Esamos dvi strateginės kryptys 
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įgavo prasmę – viena jų orientuota į organizacijos vidų, 
kita – į išorę. Savo veiklas nukreipti už organizacijos 
ribų – didelis iššūkis mums visiems, nes šiuo būdu 
mes prisiimame atsakomybę ne tik už save, bet ir už 
savo artimą, bendruomenę, Lietuvą. Kartu su kryptimis 
numatyti tikslai paaiškina, kaip mes keliausime rezultato 
link. Nusimatyti rodikliai ir kasmetiniai veiklos planai leis 
matyti, kokiomis priemonėmis ir per kokias veiklas mes 
siekiame savo tikslų.
Penktas ir paskutinis etapas – Lietuvos skautijos eilinis 
vadovų suvažiavimas. Jo metu strategija bus teikiama 
tvirtinimui.

BENDRADARBIAVIMAS SU 
VALSTYBINIU SEKTORIUMI

Pastaruosius metus buvo minamas ilgas kelias, kad 
bendradarbiavimas su valstybiniu sektoriumi stiprėtų. 
Buvo užmegzti tvarūs santykiai su LR Seimo nariais, 
ministerijomis. To pasekoje, 2017 m. LR Seime suburta 
skautų draugų grupė, kuri padeda spręsti iškilusias 
problemas, dalyvauja susitikimuose su miniterijomis. 
Vis dažniau skautai yra kviečiami dalyvauti valstybei 
svarbiuose minėjimuose: sausio 13-osios, vasario 
16-osios, kovo 11-osios progomis LR Seime. 
Gausi Lietuvos skautijos delegacija dalyvavo Lietuvos 
nepriklausomybės skirtame renginyje vėliavos pakėlime 
ant TV bokšto. 
2018 m. įvyko 6 susitikimai su LR ŠMM švietimo 
skyriumi, Švietimo tinklu ir kitomis organizacijomis 
vykdančiomis NVŠ programą. Išsikelti probleminiai 
klausimai: administravimas, akreditavimas, lankomumas, 
patikros ir t.t. Kiekvieną susitikimą buvo diskutuojama, 
rengiami siūlymai kartu su ministerija kaip gerinti NVŠ 
administravimą ir užtikrinti veiklos kokybę. 
LR ŽŪM trečius metus iš eilės išsiuntė paramos prašymą 
maisto produktams Tautinei stovyklai „Laužų karta“. 
Tautinei stovyklai buvo gauta parama iš „Rokiškio sūrio“ 
sūreliais. 
2018 10 26 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su LR 
KAM (vieneriems metams).

Visi kiti susitikimai įvykę su valstybinio sektoriaus atstovais 
yra pateikti prie punkto apie bendradarbiavimą su Taryba, 
kadangi visuose susitikimuose kartu su vyr. skautininke 
Ieva Brogiene dalyvaudavo ir Tarybos nariai.

SKAUTŲ JUDĖJIMO ŠIMTMETIS

2018 m., minint Lietuvos valstybės šimtmetį, 100 metų 
sukako ir Lietuvoje įkurtam pirmajam skautų vienetui, 
padėjusiam pagrindą skautų judėjimui Lietuvoje. Buvo 
išreikštas noras ir buvo kreiptasi į LR Seimo pirmininkę 
Loretą Graužinienę, kad LR Seimas paskelbų 2018 metus 

ir Lietuvos skautų judėjimo metais. Pagal LR Seimo 
pirmininkės teikimą, 2015 m. spalio 20 d., LR Seimas priėmė 
nutarimą (Nr. XII-1963), kuriuo 2018 metai paskelbti ir 
Lietuvos skautų judėjimo metais. LR Vyriausybė 2016 m. 
rugsėjo 15 d. (Nr. 918) nutarė patvirtinti Lietuvos skautų 
judėjimo šimtmečio planą ir nustatyti, kad šis planas 
vykdomas iš Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtintų 
bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų. 
Pagal 2015-2018 metų Lietuvos skautijos strategijos 5 
prioritetą, organizacija aktyviai įgyvendino veiklas, skirtas 
skautų judėjimo šimtmečiui. 
2018 m. kovo mėn. išleistas skautiškas pašto ženklas, 
vokas ir pirmos dienos spaudas. Su naujiena galite 
susipažinti čia: https://www.post.lt/lt/apie-mus/
naujienos/pasto-zenklu-bus-pazymimas-lietuvos-
skautu-simtmetis 
Su Lietuvos banku ir Monetų kalykla suderinta, kad moneta 
skautų judėjimui bus išleista ir pristatyta visuomenei 2019 
10 01. 
Per visus 2018 m. įvyko 33 keliaujančios Šimtmečio 
parodos, kurios buvo eksponuojamos miestų ir miestelių 
mokyklose, bibliotekose, savivaldybėse, Prezidento Valdo 
Adamkaus bibliotekoje, Vilniaus Rotušėje ir kitur. 
Užpildytos 3 LS iniciatyvų paraiškos LR Vyriausybės 
projekte „Šimtmečio dovanos“. Iniciatyvos: Nuspalvink 
Lietuvą, pavasario šventė „Jurginės Vilniaus miestui“ ir 
tautinė stovykla „Laužų karta“. Gruodžio 3 d. iniciatyvų 
atstovai dalyvavo renginyje, skirtame įvertinti savanorišką 
veiklą. 
2018 m. vyko 3 Šimtmečio stovyklos: Australijoje, 
Lietuvoje ir Amerikoje. Australijos šimtmečio stovykloje 
dalyvavo 31 skautas iš Lietuvos. Įspūdžiai iš Australijos čia: 
http://www.skautai.lt/index/article/id/2698 
Amerikos šimtmečio stovykloje dalyvavo 22 skautai iš 
Lietuvos. 
Apskritasis skautiškų organizacijų stalas Tautinės stovyklos 
organizavimo procesą pradėjo 2014 m.
2015 m. balandžio mėnesį Lietuvos skautijos narys sktn. 
j. b. Tomas Broga buvo patvirtintas stovyklos viršininku ir 
pradėjo stovyklos organizavimo darbus. Pagal Lietuvos 
skautų judėjimo šimtmečio planą Tautinė skautų stovykla 
buvo vienas iš pagrindinių skautų judėjimo metų 
kultūrinių ir edukacinių renginių jaunimui. Šio renginio 
globėja buvo Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė. Stovykloje „Laužų karta“ iš viso dalyvavo 
3287 dalyviai. Tai didžiausia jaunimo stovykla, kada nors 
vykusi Lietuvoje, kuri suvienijo skautus iš Lietuvos ir viso 
pasaulio. Žemiau pateikti stovyklos dalyvių duomenys 
akivaizdžiai rodo, kad net 64,65% dalyvių sudarė 
Lietuvos skautijos nariai. Galime džiaugtis, kad iš 3000 
susimokėjusių LS nario mokestį už 2018 m., net 2125 narys 
dalyvavo įspūdingoje šimtmečio tautinėje stovykloje. 
Didžiuosiuose ir mažuosiuose stovyklos štabuose taip 
pat didžioji dauguma buvo Lietuvos skautijos nariai, kurie 
atsakingai ėmėsi pareigų ir įgyvendino stovyklą.

1 lentelė. 2018 m. stovyklos dalyvių pasiskirstymas

Savanoriai 629

Vadovai 237

Dalyviai 2 308

Darželis 64

Svečiai 49

Viso: 3 287

 
1 pav. 2018 m. TS dalyviai pagal registracijos tipą. 

 
 2013 m. 2018 m. 
 Broliai Sesės Viso: Broliai Sesės Viso: 

Vadovai 227 303 530 369 497 866 
Dalyviai 609 676 1285 1088 1284 2372 

Viso: 836 979 1815 1457 1781 3238 
 46,06% 53,94%  45,00% 55,00%  
2 lentelė. Brolių ir sesių pasiskirstymas 2013 ir 2018 m. stovyklose 

 
 2013 m. 2018 m.  
 Broliai Sesės Viso:   Broliai Sesės Viso:   Pokytis 
Vilkai 95 65 160 12,45% 190 159 349 14,71% 2,26% 
Skautai 258 284 542 42,18% 415 457 872 36,76% -5,42% 
Patyrę skautai 218 276 494 38,44% 415 572 987 41,61% 3,17% 
Vyresnieji skautai 25 39 64 4,98% 39 61 100 4,22% -0,76% 
Darželis 13 12 25 1,95% 29 35 64 2,70% 0,75% 
Viso: 609 676 1285  1088 1284 2372   

3 lentelė. Dalyvių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2013 ir 2018 m. stovyklose 
 

 
2 pav. 2013 ir 2018 stovyklų dalyvių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 

 
  Dalyvis Vadovas  Svečias Viso:  
Akademikai 1 24  1 26 0,79% 
Divytis 53 16  1 70 2,13% 
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2018 m. TS dalyviai
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  Dalyvis Vadovas  Svečias Viso:  
Akademikai 1 24  1 26 0,79% 
Divytis 53 16  1 70 2,13% 
Harcerai 11 3  0 14 0,43% 
Kiti dalyviai 13 54  4 71 2,16% 
LJKS 32 13  0 45 1,37% 
Lietuvos skautija 1638 472  15 2125 64,65% 
LNESA 0 1  0 1 0,03% 
LSS (išeivija) 49 35  26 110 3,35% 
Lietuvos skautų sąjunga 89 61  0 150 4,56% 
Raitija 52 17  0 69 2,10% 
Suaugusių skautų bendrija 0 1  0 1 0,03% 
Užsienio skautai  357 142  2 501 15,24% 
ŽSO 77 27  0 104 3,16% 
Viso: 2372 866  49 3287 100,00% 

4 lentelė. Dalyviai pagal organizacijas 
 

Pasibaigus aktyviam vasaros sezonui, rudenį buvo aplankyti 8 Lietuvos skautijos kraštai (iš 11), kurių 
metu vadovų buvo prašoma pasidalinti įspūdžiais ir nuoskaudomis apie įvykusią stovyklą ir 
rekomendacijomis kitai jubiliejinei stovyklai, kuri vyks 2023 m. Dauguma kraštų sakė, kad: 
✓ Buvo labai graži ir patogi stovyklos vieta. 
✓ Jeigu kita stovykla vyks su kitomis skautiškomis organizacijomis, labai pagalvoti apie 

apgyvendinimą, tas pats yra ir su organizacijoje veikiančiais kraštais. Rekomenduojama 
apgyvendinti artimai bendraujančius kraštus, taip užtikrinant sėkmingą pastovyklės darbą ir 
komunikaciją.  

✓ Trumpinti dienos programą, nes buvo labai intensyvi ir jaunesnieji skautai po pirmo dienos 
pusdienio jau būdavo pavargę, taip pat nelikdavo laiko pabendrauti su kitais skautiškais 
vienetais, užsienio svečiais.  

✓ Kai kuriose pastovyklėse nebuvo disciplinos, kai kuriose ji buvo labai anarchiška, o kai 
kuriose – viskas buvo nepriekaištingai.  

✓ Daugumai kraštų buvo didelis trukdis, kad buvo per mažas higienos užtikrinimas prie WC, 
taip pat tekančio vandens nebuvimas. Ateityje būtinai turi būti sprendimas centralizuotas dėl 
vandens prausyklių po maisto valgymo ir vandens prausyklių. Arba bent jau būtų išspręstas 
klausimas dėl bėgančio vandens tiek vonelėse, tiek virtuvėse.  

✓ Visi liko sužavėti Draugystės iššūkiu ir svečių dienos turininga veikla, nors laiko buvo per 
mažai norint su visais nuosekliai susipažinti ir apeiti visus programinius punktus.  

✓ Trūko laužų, kurie būtų bendrystė.  
✓ Pastebėta, kad kraštuose labai skiriasi skautavimo supratimas, kultūra ir noras ieškoti 

kompromisų.  
Apibendrinant, noriu pasakyti, kad nežiūrint įvairių buitinių klausimų, kurie visiškai priklauso nuo 
mūsų pačių ir rimtesnių iššūkių, stovykla parodė, kad gebam susirinkti ir būti kartu. Kadangi 
susitinkam stovyklauti kartu tik kas penkis metus, vienas kito pažinimo procesas užtrunka. Stovykla 
savo misiją ir užduotį atliko ir atliko su kaupu. 
Kaip ir po kiekvienos stovyklos turime iš ko pasimokyti ir pasidaryti išvadas, bet tai neturi būti kliūtis 
eiti toliau. 
 

Lietuvos skautijos ir VŠĮ Vilniaus skautų centro bendradarbiavimas stovyklose 
„Skautai neskautams“ 2018 m. 

 
Iš viso stovyklose dalyvavo 477 vaikai. Vaikų skaičius stovyklose auga: 2017 m. dalyvavo 312 
vaikų, o 2016 m. 272 vaikai.  

Pasibaigus aktyviam vasaros sezonui, rudenį buvo 
aplankyti 8 Lietuvos skautijos kraštai (iš 11), kurių 
metu vadovų buvo prašoma pasidalinti įspūdžiais ir 
nuoskaudomis apie įvykusią stovyklą ir rekomendacijomis 
kitai jubiliejinei stovyklai, kuri vyks 2023 m. Dauguma 
kraštų sakė, kad:
• Buvo labai graži ir patogi stovyklos vieta.
• Jeigu kita stovykla vyks su kitomis skautiškomis 

organizacijomis, labai pagalvoti apie apgyvendinimą, 
tas pats yra ir su organizacijoje veikiančiais 
kraštais. Rekomenduojama apgyvendinti artimai 
bendraujančius kraštus, taip užtikrinant sėkmingą 
pastovyklės darbą ir komunikaciją. 

• Trumpinti dienos programą, nes buvo labai intensyvi 
ir jaunesnieji skautai po pirmo dienos pusdienio jau 
būdavo pavargę, taip pat nelikdavo laiko pabendrauti 
su kitais skautiškais vienetais, užsienio svečiais. 

• Kai kuriose pastovyklėse nebuvo disciplinos, kai kuriose 
ji buvo labai anarchiška, o kai kuriose – viskas buvo 
nepriekaištingai. 

• Daugumai kraštų buvo didelis trukdis, kad buvo 

per mažas higienos užtikrinimas prie WC, taip pat 
tekančio vandens nebuvimas. Ateityje būtinai turi būti 
sprendimas centralizuotas dėl vandens prausyklių po 
maisto valgymo ir vandens prausyklių. Arba bent jau 
būtų išspręstas klausimas dėl bėgančio vandens tiek 
vonelėse, tiek virtuvėse. 

• Visi liko sužavėti Draugystės iššūkiu ir svečių dienos 
turininga veikla, nors laiko buvo per mažai norint su 
visais nuosekliai susipažinti ir apeiti visus programinius 
punktus. 

• Trūko laužų, kurie būtų bendrystė. 
• Pastebėta, kad kraštuose labai skiriasi skautavimo 

supratimas, kultūra ir noras ieškoti kompromisų. 
Apibendrinant, noriu pasakyti, kad nežiūrint įvairių 
buitinių klausimų, kurie visiškai priklauso nuo mūsų pačių 
ir rimtesnių iššūkių, stovykla parodė, kad gebam susirinkti 
ir būti kartu. Kadangi susitinkam stovyklauti kartu tik kas 
penkis metus, vienas kito pažinimo procesas užtrunka. 
Stovykla savo misiją ir užduotį atliko ir atliko su kaupu.
Kaip ir po kiekvienos stovyklos turime iš ko pasimokyti ir 
pasidaryti išvadas, bet tai neturi būti kliūtis eiti toliau.

LIETUVOS SKAUTIJOS IR VŠĮ VILNIAUS SKAUTŲ CENTRO 
BENDRADARBIAVIMAS STOVYKLOSE „SKAUTAI NESKAUTAMS“  2018 M.

Iš viso stovyklose dalyvavo 477 vaikai. Vaikų skaičius stovyklose auga: 2017 m. dalyvavo 312 vaikų, o 2016 m. 272 vaikai. 
Iš 477 dalyvių grįžtamojo ryšio anketą užpildė 126 vaikų tėvai. Taigi, anketą užpildė apie 26% stovyklautojų tėvų.

Kaip vaikai/tėvai sužinojo apie šias stovyklas?

Ar gavote pakankamai reikalingos  informacijos iki prasidedant stovyklai?
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Ar prieš/ po stovyklos vaikas išreiškė norą toliau dalyvauti 
skautų veikloje?

Ar rekomenduotumėte mūsų organizuotas stovyklas savo draugams?

Nuotrauka:  Vytis Šulinskas

Kokius įspūdžius vaikas parsivežė apie stovyklos programą (ką jis/ ji pasakojo, kas 
labiausiai įsiminė, patiko ar nepatiko)?

Ko stovykloje trūko? (dažniausi 
atsakymai):

• Maudynių;
• Informacijos tėvams, kaip sekas vaikams iš vadovų;
• ndividualios veiklos vaikams.

Kuo galite pasidžiaugti? (dažniausi 
atsakymai):

• Gerais įspūdžiais;
• Vadovais, entuziazmu, programa;
• Vaiko patobulėjimu (savarankiškumas, bendravimo 

įgūdžiai, naujos žinios);
• Naujomis pažintimis, draugais;
• Buvimu gamtoje;
• Kad vaikas nori tapti skautu.

LIETUVOS SKAUTIJOS IR SKAUTŲ 
SLĖNIO BENDRADARBIAVIMAS 
2018 M.
 
Bendradarbiauta 4 prioritetinėse Skautų slėnio ir Lietuvos 
skautijos bendradarbiavimo srityse:
1. Lietuvos skautų vardo populiarinimas ir naujų narių 
pritraukimas Lietuvoje;
2. Lietuvos skautų vardo atstovavimas užsienyje, 
tarptautiniai renginiai, projektai ir užsienio skautų 
pritraukimas į Lietuvą;
3. Partnerystė projektuose;
4. Abipusė parama.
1. Lietuvos skautų vardo populiarinimas Lietuvoje
1) Dalyvavimas nacionalinėse parodose MOKYKLA 2018 
ir ADVENTUR 2018
Tradiciškai, 3 metus Skautų slėnis dalyvauja dviejuose 
parodose Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo, 
Vilniuje. Tai MOKYKLA 2018 (16500 dalyvių, tikslinė grupė: 
moksleiviai ir mokytojai, šeimos) ir ADVENTUR 2018 

 
 
Ar rekomenduotumėte mūsų organizuotas stovyklas savo draugams? 

 
 
Kokius įspūdžius vaikas parsivežė apie stovyklos programą (ką jis/ ji pasakojo, kas labiausiai 
įsiminė, patiko ar nepatiko)? 
Patiko (dažniausiai minima): Nepatiko (dažniausiai minima): 

- Vadovai, jų bendravimas 
- Žygiai  
- Įvairios aktyvios pramogos (karas, 

futbolas, plaukimas kanojom) 
- Vakarai prie laužo, jų kūrimas 
- Įvairių statinių statymas 
- Skautiškos dainos 
- Jog išmoko kirsti, drožinėti 

- Sąlygos maudynėms (ypač Neris) 
- Maistas (įvairios priežastys...) 
- Higienos sąlygos 
- Patyčios ir keiksmažodžiai iš vaikų 
 
 

 
Ko stovykloje trūko? (dažniausi atsakymai): 

- Maudynių; 
- Informacijos tėvams, kaip sekas vaikams iš vadovų; 
- Individualios veiklos vaikams. 

Kuo galite pasidžiaugti? (dažniausi atsakymai): 

- Gerais įspūdžiais; 
- Vadovais, entuziazmu, programa; 
- Vaiko patobulėjimu (savarankiškumas, bendravimo įgūdžiai, naujos žinios); 

78%

13%
9%

Taip

Ne

Neapsisprendė

95%

2%3%

Rekomenduočiau

Nerekomenduočiau

Nežinau

(33630 dalyvių, šeimos ir kt.). Parodų metu pristatyta 
Lietuvos skautija, narystės galimybės ir Skautų slėnio 
paslaugos (edukacijos, stovyklos, projektas “Skautai 
neskautams”).
2) Užsakomosios programos, “Skautai neskautams” ir 
Skautų slėnio stovyklos
Užsakomųjų programų ir stovyklų metu dirbama trimis 
pagrindinėmis kryptimis:
1. Lietuvos skautų vardo populiarinimas. Praktiškai 
per išbandomą skautų metodą ir ugdymo gamtoje 
programą.
2. Naujų narių į Lietuvos skautiją pritraukimas. Po stovyklų 
dalyviai kreipiasi dėl kontaktų ir galimybių.
3. Vadovų kompetencijų ugdymas. Su vadovais dirbama 
visus metus, rengiami specialybiniai mokymai, per 
4 metus yra užaugusi pirmoji skautų vadovų karta, 
susiformavęs vadovų branduolys.
Lyginant 2017 m. ir 2018 m. Skautų slėnio veiklų apimtys 
padidėjo dvigubai. Edukacinės ir kitos užsakomosios 
programos 2018 m. buvo aktyvūs užsakomosiomis 
edukacinėmis programomis. Iš viso šios paslaugos 
kategorijoje priimta 576 dalyvių (102 su nakvyne, t.y. 
50% visų Skautų slėnio dalyvių). Pastebėtina, kad 18% 
šių dalyvių grįžta su noru dalyvauti ne vienos dienos 
programose, iš keletos mokyklų atvažiuoja ne viena 
klasė. 2019 m. ši paslaugos sritis turi potencialo augti, nes 
nuo 2019 m. Skautų slėnis aplikuoja teikti Kultūros paso 
užsakomasias programas.
Skautų slėnyje organizuojamos stovyklos - palyginti su 
2017 m. šią kategorija plečiame naujomis paslaugomis, 
orientuotomis į dienos stovyklų, specialybinių stovyklų 
ir suaugusiems skirtų Šeimų stovyklų organizavimą. 
“Skautai neskautams” stovyklos sulaukė 212 dalyvių, 
Skautų slėnio dienos stovyklos - 54 dalyvių. Šį stovyklų 
modelį numatome plėsti 2019 m.
2. Lietuvos skautų vardo atstovavimas užsienyje, 
tarptautiniai renginiai, projektai ir užsienio skautų 
pritraukimas į Lietuvą
Skautų slėnis 2018 m. veikė šiose srityse:
1) SCENES akreditacija - Skautų slėnis WOSM pripažintas 
SCENES centras pasaulyje
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2018m.  pabaigoje Skautų slėnis akredituotas kaip SCENES 
centras. Esame vienas iš 32 pasaulio skautiškų centrų, 
pripažintų WOSM kaip teikiantys ne tik stovyklavietės 
paslaugas, bet ir ekologines ir tvarias programas bei 
populiarinantys bei atliepiantys WOSM tikslus. Daugiau 
informacijos: https://www.scout.org/scenes
2) Ilgos trukmės savanorystė užsienyje - galimybės 
Lietuvos skautijos nariams
2018 m. aktyviausiai bendradarbiauta su Čekijos, Maltos 
ir Ispanijos partneriais. Ilgalaikei EST savanorystei išsiųsti 
3 lietuviai. Ispanija - ne Lietuvos skautijos narė, Čekijos 
ir Maltos skautų centruose - LS nariai Tomas Kugelis ir 
Vykintas Petrikas.
3) Skautų iš kitų šalių ilgalaikės ir trumpalaikės stažuotės 
Lietuvoje - Erasmus+ Europos Savanorių Tarnyba (EST)
2018 m. turėjome 9 EST savanorius, kurie vedė skautiškas 
programas mokykloms ir įmonėms, dalyvavo įvairiuose 
rajono ir Lietuvos renginiuose, visus metus prisidėjo prie 
Ukmergės ir Širvintų jūrų skautų veiklų. EST savanoriai 2 
savaites dirbo įrengiant Tautinės stovyklos “Laužų karta” 
jūrų skautų pastovyklę.
4) Vokietijos skautų pritraukimas į Lietuvą
Skautų slėnyje trečius metus iš eilės stovyklauja skautai 
iš Vokietijos. 2018m. į Skautų slėnį atvyko stovyklauti 97 
vokietijos skautai.
3. Bendri partnerystės projektai
1) Baigtas 2 metų Optimist klasės laivų statybos projektas
2018 m. sėkmingai pabaigtas 2 metų trukmės Optimist 
laivų statybos projektas. Šio projekto metu, apjungiant 
EST savanorių pajėgas, Kūno Kultūros ir Sporto 
departamento lėšas, Ukmergės jūrų skautų tėvus ir vaikus, 
Skautų slėnio resursus ir paramą pastatyti 8 Optimist 
klasės laivai, įsigyta jų transportavimui skirta priekaba bei 
kita metodinė medžiaga ir inventorius. Projekto apimtis 
- 25 000 Eur (projekto vykdymui iš Pasaulio ir Europos 
skautų fondų pritraukta 3951,87 EUR parama). Tai puikus, 

tvarus ir ilgalaikis bendradarbiavimo pavyzdys. Šiuo ir 
kitais laivų statybos projektais, buriavimo galimybių 
sudarymu prisidedame prie Lietuvos skautijos jūrų 
skautų programos populiarinimo ir galimybių didinimo 
Lietuvoje. Šie ir kiti laivai bei inventorius 2018 m. buvo 
naudojami šiuose bendruose renginiuose: LS Vilniaus 
jūrų skautų Vidgaudo ir Vingio tuntų stovyklose, LS 
Valtininkų mokymų stovykloje, Tautinės stovyklos “Laužų 
karta” metu.
2) Bendradarbiavimas Lietuvos skautijos renginiuose ir 
Tautinėje stovykloje “Laužų karta”
- Rengiant LS Vidgaudo ir Vingio tuntų stovyklas bei 
LS Valtininkų mokymų praktinę stovyklą. Jūrų skautų 
Vidgaudo tunto ir Valtininkų kursų stovyklų metu 
naudotos Skautų slėnio transportavimo priemonės, laivai, 
inventorius ir stovyklavietė, susitarta dėl stovyklavimo 
vietos prie Žirnajų ežero.
Tautinė stovykla “Laužų karta” buvo prioritetinis Skautų 
slėnio renginys 2018 m. 3 savaites stovyklavietė nedirbo. 
Žmogiškieji resursai (9 EST savanoriai), inventorius ir 
kt. buvo nukreipti Jūrų skautų pastovyklės įrengimui, 
programos įgyvendinimui, o po renginio, viską sutvarkant 
ir grąžinant į vietas.
4. Abipusė parama
Lyginant su 2017 m. įplaukos iš infrastruktūros yra 
padidėjusios 84%. 2014-2018 m. įplaukų už infrastruktūrą 
pasiskirstymą galima matyti lentelėje Nr. 2. 
Skautų slėnis per 2018 m. gavo paslaugų užsakymų iš 
Lietuvos skautijos - 670,00 EUR sumai.
Skautų slėnis pagal Jungtinės veiklos sutarties 
įsipareigojimus, už 2018 m. Skautų slėnio infrastruktūros 
nuomą Lietuvos skautijai skiria 1 169,00 EUR paramą 
(žiūrėti lentelę Nr. 3).

Nuotrauka: Vytis Šulinskas

 
 
 
 

Lentelė nr. 3 
2018 m. Skautų slėnio infrastruktūros nuomos pasiskirstymas 

 

Pastabos:  
2018 m. stovyklavimo įkainiai: 4 EUR/asmeniui parai; 20 EUR/asmeniui savaitei (6 ir daugiau dienų) 
*JSNS - Jūrų skautai neskautams stovyklų metu dalyviams pritaikyta 50% nuolaida nuo savaitinio stovyklautojo įkainio 
 
2018 m. darbų rezultatai ir sprendiniai: 
1. Stovyklavietės infrastruktūros nuomos mokestį parai padidintas iki 4 EUR / nakčiai ir 20 EUR / 
savaitei asmeniui. 
2. Toliau vystomas Skautų slėnis ir plečiamas įsigyjant centro stovyklavietę prie Žirnajų ežero (11 
km atstumas): 
1) Skautų slėnyje į infrastruktūrą ir įrenginius investuota 15 000 EUR: 
a) Elektros 15kW įvadas (išvedžiojimas ir elektros mazgų įrengimas, atsinaujinančių el. šaltinių 
suderinimas ir pritaikymas, įvadai visuose pastatuose, įžeminimas ir kt.); 
b) Įrengta lietaus ir pilko vandens drenavimo sistema; 
c) Dalinai įrengtas “Balto pastato” vidus (grindų betonavimas, apšvietimas, pertvarų, vartų įrengimas, 
stalažai, inventoriaus dedikuotos vietos, pastatyta 75m2 terasa); 

Data Renginys Dalyvių 
skaičius 

Užimtumo 
krūvis 

paromis 

Įplaukos iš 
infrastruktūros 
nuomos, EUR 

(100%) 

Įsipareigojimai 
Lietuvos skautijai, 

EUR 
(25%) 

05.19-20 DofE programa (+ baziniai mokymai) 14 1 56 14 
05.29 Vilniaus Diemedžio pradinė mokykla 10 1 40 10 
06.2-3 Skautų slėnio Šeimų ABC stovykla 8 1 32 8 
06.4-5 Kėdainių Ryto progimnazija 21 1 84 21 
06.6-8 Vilniaus Balsių progimnazija  21 2 168 42 
06.8-10 EVS weekend outdoor 20 1 80 20 
06.12-15 Mokytojos Jolantos Lazdauskienės klasė 8 3 96 24 
06.15-17 Vilniaus Vingio tunto stovykla 140 1 560 140 
07.1-7 JSNS2018 1 pamaina* 109 6 1090 272,5 
07.29-08.04 JSNS2018 2 pamaina* 103 6 1030 257,5 
07.28-31 Vokiečių skautų grupė Nr. 1 28 3 336 84 
07.29-08.02 Vokiečių skautų grupė Nr. 2 69 4 1104 276 

Suma: 625 30 4676 1169 
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2018 m. darbų rezultatai ir sprendiniai:

1. Stovyklavietės infrastruktūros nuomos mokestį parai 
padidintas iki 4 EUR / nakčiai ir 20 EUR / savaitei asmeniui.
2. Toliau vystomas Skautų slėnis ir plečiamas įsigyjant 
centro stovyklavietę prie Žirnajų ežero (11 km atstumas):
1) Skautų slėnyje į infrastruktūrą ir įrenginius investuota 
15 000 EUR:
a) Elektros 15kW įvadas (išvedžiojimas ir elektros mazgų 
įrengimas, atsinaujinančių el. šaltinių
suderinimas ir pritaikymas, įvadai visuose pastatuose, 
įžeminimas ir kt.);
b) Įrengta lietaus ir pilko vandens drenavimo sistema;
c) Dalinai įrengtas “Balto pastato” vidus (grindų 
betonavimas, apšvietimas, pertvarų, vartų įrengimas,
stalažai, inventoriaus dedikuotos vietos, pastatyta 75m2 
terasa);
d) Pirties pastato stogo konstrukcijos užbaigimas, stogo 

apskardinimas, langai, durys ir kt. darbai;
e) Maksimalus stovyklavietės naudojamų plotų 
išdidinimas, šienaujama visas plotas. Įsigyta tam skirta 
technika: trimeriai ir traktorius;
f ) Statomas Skautų slėnio ofiso priestatas, apskardintas 
stogas.
2) Įsigyta nauja 3ha Žirnajų stovyklavietės sodyba su 
pastatais ir infrastruktūra (vietinis vandentiekis,
kanalizacija, elektra ir kt. mazgais) bei didele pakrante 
prie Žirnajų ežero. 2018 m. įsigijimui skirta 65 000 EUR 
(likutis: 75 000 EUR).
3. Dalyvių kiekis per metus - 1167. Dvigubai padidėjusi 
paklausa Skautų slėnio užsakomosioms programoms.
4. Naujoje Žirnajų stovyklavietėje vykdytos pastovios 
buriavimo ir jūrų skautų programos. Jūrų skautų sezono 
uždarymas, Ukmergės ir Širvintų jūrų skautai - naujokų, 
rudens ir žiemos stovyklas, talkas ir rudeninio buriavimo 
ir kitas jūrų skautų programas. Visas laivynas ir su juo 
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susijęs inventorius perkeltas į šią stovyklavietę.
5. Tautinės stovyklos “Laužų karta” metu inventoriu, 
transporto priemonėmis, laivais ir EST savanorių darbu 
prisidėta prie LS Jūrų skautų pastovyklės ir uosto 
įrengimo, funkcionavimo ir veiklos.
6. Prisidėta resursais ir inventoriumi prie LS Vilniaus Vingio 
ir Jūrų skautų Vidgaudo tuntų stovyklų, Valtininkų kursų.
7. Skautų slėnis pripažintas WOSM Scenes (A Scout 
Centre of Excellence for Nature and Environment) centras 
Lietuvoje. Esame vieninteliai Baltijos šalyse.
8. Vadovaudamasis pasauline skautų centrų praktika 
ir rekomendacijomis, Skautų slėnis 2018 m. įsteigė 
Skautų slėnio ambasadoriaus vadovo kaklaraištį bei 
patvirtino Skautų slėnio savanorių, instruktorių, vadovų 
ambasadorių patyrimo programą. Skautų slėnio 
kaklaraištis “teal blue” spalvos, su baltu krašto apvadu 
ir Skautų slėnio logotipo austa apvalia emblema ant 
kaklaraiščio trikampio (nugaroje).
9. EST programoje dalyvauja 11 užsienio savanorių 
iš Čekijos, Rumunijos, Ukrainos, Ispanijos, Italijos. 
Užmegztos tvirtos partnerystės tarp veiklių organizacijų 
Ukmergės r. ir partnerių užsienyje: skautų centrų Čekijoje, 
Rumunijoje, Maltoje. Ilgalaikei savanorystei išsiųsti 3 jauni 
žmonės į Čekiją, Maltą ir Ispaniją;
10. 2018 m. pradėtos planuoti 2019-2022 m. strateginės 
veiklų kryptys ir darbai. Keli vadovai įdarbinti pastoviam 
darbui, sutelkta pastovi Skautų slėnio vadovų komanda. 
Patvirtintas stovyklų, renginių ir užsakomųjų programų 
grafikas ir laikai 2019 m. 2018 m. Skautų slėnyje pradėjo 
veikti mini parduotuvėlė.
11. Dalyvauta parodose MOKYKLA 2018 (16500 dalyvių, 
tikslinė grupė: moksleiviai ir mokytojai, šeimos) ir 
ADVENTUR 2018 (33630 dalyvių, šeimos ir kt.). Parodų 
metu pristatyta Lietuvos skautija, narystės galimybės ir 
Skautų slėnio paslaugos (edukacijos, stovyklos, projektas 
“Skautai neskautams”).

LIETUVOS SKAUTIJA 2018 M. 
TOLIAU VYKDĖ NEFORMALIOJO 
VAIKŲ ŠVIETIMO (NVŠ) PROGRAMĄ

2018 metais 33-iose savivaldybėse pateikta ir jų 
akredituota 9-10 mėnesių trukmės LS NVŠ atnaujinta 
programa „Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa“, 
pagal kurią įsipareigota ugdyti mokyklinio amžiaus vaikus 
nemažiau kaip po 2 val. per savaitę arba ne mažiau 8 val. 
per mėn. Į programą įsitraukė per  1300  vaikų ir jaunuolių 
– ir jau esami nariai, ir naujai susidomėję skautybe. 85 
vadovai pasinaudojo galimybe praturtinti savo skautiško 
vieneto veiklą: draugovės įgijo žygių ir sporto inventoriaus, 
stalo ir lauko žaidimų, muzikos instrumentų, uniforminės 
atributikos, dalyvavo muziejų edukacinėse programose, 
spektaklių peržiūrose. Per finansavimo laikotarpį, sausio–
gruodžio mėnesiais, įgyvendinta daugybė turiningų 
veiklų, ugdytiniai įgijo asmeninių, socialinių, iniciatyvumo 
ir kūrybingumo, komunikavimo, pažinimo, mokėjimo 
mokytis bei dalykinių kompetencijų.
Vadinamasis vieno vaiko „krepšelis“ savo dydžiu 
savivaldybėse svyravo nuo 10,00 EUR iki 20,00 EUR vieno 
vaiko ugdymui per mėnesį. LS tarybos sprendimu dėl 
60 proc. krepšelio lėšų panaudojimo ugdymo reikmėms 
sprendė patys draugininkai, dėl 20 proc. sprendė 
LS pirmija, dar 20 proc. skautų vadovai galėjo skirti 
kvalifikacijai tobulinti. Skautų vadovai šioje programoje 
dirbo savanoriškai, neatlygintinai.
Programa įgyvendinta sėkmingai. Dauguma savivaldybių 
atstovų, vykdžiusių programos įgyvendinimo stebėseną, 
teigiamai vertino veiklų turinį, neformaliojo ugdymo 
metodus, vadovų kompetenciją. Sulaukta nemažai 
pagyrimų, skatinta į skautybę įtraukti dar daugiau vaikų 
ir jaunuolių.

Nuotrauka: Tomo Rimkaus

Vadinamasis vieno vaiko „krepšelis“ savo dydžiu savivaldybėse svyravo nuo 10,00 
EUR iki 20,00 EUR vieno vaiko ugdymui per mėnesį. LS tarybos sprendimu dėl 60 proc. krepšelio 
lėšų panaudojimo ugdymo reikmėms sprendė patys draugininkai, dėl 20 proc. sprendė LS pirmija, 
dar 20 proc. skautų vadovai galėjo skirti kvalifikacijai tobulinti. Skautų vadovai šioje programoje 
dirbo savanoriškai, neatlygintinai. 

Programa įgyvendinta sėkmingai. Dauguma savivaldybių atstovų, vykdžiusių 
programos įgyvendinimo stebėseną, teigiamai vertino veiklų turinį, neformaliojo ugdymo metodus, 
vadovų kompetenciją. Sulaukta nemažai pagyrimų, skatinta į skautybę įtraukti dar daugiau vaikų ir 
jaunuolių. 

 
Statistika pagal LS kraštus 

SAVIVALDYBĖ VAIKAI, 
JAUNUOLIAI 

SKAUTIŠKI 
VIENETAI VADOVAI SKIRTOS 

LĖŠOS, EUR 
Alytaus kraštas 

Alytaus miesto 63 3 3 6192,00 
Alytaus rajono 8 (I pusm.) 1 1 384,00 

Iš viso 63 4 4 6576,00 

Kauno kraštas 
Jonavos rajono 50 2 2 5070,00 
Kauno miesto 24 1 1 6825,00 
Kauno rajono 43 2 2 4601,00 

Kėdainių rajono 31 1 1 3472,00 
Prienų rajono 91 5 4 9168,00 

Iš viso 239 11 10 29136,00 

Klaipėdos kraštas 
Klaipėdos miesto 45 3 3 4501,50 
Klaipėdos rajono 31 2 2 3804,00 
Kretingos rajono 24/20 1 1 2640,00 

Šilutės rajono 20 1 2 2700,00 
Iš viso 120 7 8 13645,50 

Marijampolės kraštas 
Kalvarijos 12/7 1 1 1197,00 

Kazlų Rūdos 30 1 1 3450,00 
Marijampolės 31 1 1 2656,00 
Šakių rajono 54 1 1 4835,00  
Vilkaviškio 24 1 1 2432,16 

Iš viso 121 5 5 14970,16 

Panevėžio kraštas 
Panevėžio miesto 90 8 8 10 741,00 
Panevėžio rajono 88 5 4 12 950,00 

Rokiškio rajono 20 1 1 1600,00 
Iš viso 198 14 13 25291,00 

Šiaulių kraštas 
Joniškio rajono 35 2 4 4725,00 

Pakruojo rajono 17 1 2 2544,05 

STATISTIKA PAGAL LS KRAŠTUS
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Šiaulių miesto 140 8 15 14 490,00 
Šiaulių rajonas 20 1 1 1280,00 

Iš viso 212 13 22 23039,05 

Tauragės kraštas 
Šilalės rajono 58/11 3 3 3920,00 

Tauragės 20 1 2 1105,00 

Iš viso 78 4 5 5025,00 

 
Plungės rajono 52 2 4 4 704,00 

Telšių rajono 54 3 3 4954,92 
Iš viso 106 5 7 9658,92 

Utenos kraštas 
Anykščių rajono 0 0 0 0 

Molėtų rajono 35 2 3 4200,00 
Visagino 9 (I pusm.) 1 1 776,25 

Iš viso 44 3 4 4976,25 

Vilniaus kraštas 
Vilniaus miesto 53 2 2 4785,00 
Vilniaus rajono 14 1 2 840,00 

Iš viso 67 3 4 5625,00 

Jūrų skautų konferencija 
Kauno miesto 41 2 2 (prie Kauno) 

Ukmergės rajono 38 1 1 2918,40 
Iš viso 79 3 3 2918,40 

IŠ VISO 
33 savivaldybės 1327 72 85 140 366,28 

 
Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis 
Visus 2018 m., kai minėjome skautų judėjimo metus, visos veiklos buvo vykdomos su kitomis 
veikiančiomis skautiškomis organizacijomis.  
2018 m. kiekvieną antradienį radijo stotyje XFM vyko radijo laida „Laužų karta“, kurios vedantieji 
buvo LS narys Audrius Vainonis ir LSS narė Dalia Rukšėnaitė.  
2018 m. Lietuvos skautija buvo pagrindinis partneris įgyvendinant akciją „Ištark. Išgirsk. Išsaugok“.  
2018 m. Pavasario šventėje „Jurginės Vilniaus miestui“ ir tautinėje stovykloje „Laužų karta“ vyko 
NVO mugės, kurių metu dalyvavo iki 10 skirtingų NVO. Buvo suteikta galimybė susipažinti su 
kitomis organizacijomis ir jų vykdoma veikla ne tik skautams, bet ir visuomenei.  
2018 m. įvyko du susitikimai (Rumšiškėse ir Rygoje) su Lietuvos, Latvijos ir Estijos skautiškų 
organizacijų vadovais, kurių metu buvo nuspręsta Baltijos šalių stovyklą daryti 2019 m. Latvijoje. 
Lietuvos skautijos atstovai aktyviai įsitraukė į stovyklos organizavimą ir Lietuvos skautijos narių 
delegacijos formavimą ir dalyvavimą stovykloje. 
2018 m. Lietuvos skautija trečią kartą įgyvendino akciją „Nuspalvink Lietuvą“. Šiais metais 
vykdoma akcija buvo tarptautinė, kurioje kartu dalyvavo skautai iš Prancūzijos skautų organizacijos 
Scouts et Guides de France. 

LS atstovavimas, veikla kitose organizacijose 

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS
 ORGANIZACIJOMIS

Visus 2018 m., kai minėjome skautų judėjimo metus, 
visos veiklos buvo vykdomos su kitomis veikiančiomis 
skautiškomis organizacijomis. 
2018 m. kiekvieną antradienį radijo stotyje XFM vyko 
radijo laida „Laužų karta“, kurios vedantieji buvo LS narys 
Audrius Vainonis ir LSS narė Dalia Rukšėnaitė. 
2018 m. Lietuvos skautija buvo pagrindinis partneris 
įgyvendinant akciją „Ištark. Išgirsk. Išsaugok“. 
2018 m. Pavasario šventėje „Jurginės Vilniaus miestui“ 
ir tautinėje stovykloje „Laužų karta“ vyko NVO mugės, 
kurių metu dalyvavo iki 10 skirtingų NVO. Buvo suteikta 
galimybė susipažinti su kitomis organizacijomis ir jų 
vykdoma veikla ne tik skautams, bet ir visuomenei. 
2018 m. įvyko du susitikimai (Rumšiškėse ir Rygoje) su 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos skautiškų organizacijų vadovais, 
kurių metu buvo nuspręsta Baltijos šalių stovyklą daryti 
2019 m. Latvijoje. Lietuvos skautijos atstovai aktyviai 
įsitraukė į stovyklos organizavimą ir Lietuvos skautijos 
narių delegacijos formavimą ir dalyvavimą stovykloje.

2018 m. Lietuvos skautija trečią kartą įgyvendino akciją 
„Nuspalvink Lietuvą“. Šiais metais vykdoma akcija buvo 
tarptautinė, kurioje kartu dalyvavo skautai iš Prancūzijos 
skautų organizacijos Scouts et Guides de France.

LS ATSTOVAVIMAS, VEIKLA KITOSE 
ORGANIZACIJOSE

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) – didžiausia 
nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijanti 
nacionalines jaunimo organizacijas ir regionines jaunimo 
organizacijų sąjungas, atstovaujanti jaunimo interesams 
ir formuojanti jaunimo politiką, Vyriausybės partnerė.
2018 m. Lietuvos skautijos nariai dalyvavo LiJOT 
pavasario ir rudens asamblėjose, plėtė kompetencijas 
LiJOT organizuotame žiemos forume. 

2018 m. s. s. Urtė Petrulytė priklausė Lietuvos jaunimo 
organizacijų tarybos (LiJOT) valdybai. Urtė LiJOT 
valdyboje yra atsakinga už LiJOT interesų atstovavimą 
užsienyje, bei Lietuvoje. Ji formuoja Lietuvos ir Lietuvos 
jaunimo pozicijas įvairiais su jaunimo politika susijusiais 

klausimais, tiek tas pozicijas atstovauja įvairiuose Europos 
Komisijos, Europos parlamento, Europos tarybos 
renginiuose. Taip pat atstovauja LiJOT Europos jaunimo 
forume, stiprina partnerystę su Šiaurės-Baltijos, bei Rytų 
partnerystės valstybių jaunimo organizacijų taryboms.

Psktn. gint. Elena Sinkevičiūtė Pasaulio skautų judėjimo 
organizacijoje, Europos skautų regione vadovauja 
Išorės atstovų komandai, kurios pagrindinė užduotis 
atstovauti Europos skautų regionui Europos Sąjungos, 
Europos Tarybos institucijose, kitose nevyriausybinėse 
organizacijose siekiant įgyvendinti WOSM Vizijos 2023 
tikslus, Europos skautų regiono konferencijos nutarimus, 
Regiono trijų metų darbo plano uždavinius. Pagrindiniai 
politiniai procesai ir temos, kurioms komanda siekia daryti 
įtaką Europos Sąjungoje ir Europos taryboje: neformalaus 
ugdymo pripažinimas, savanorystės plėtra, geresnės 
finansavimo galimybės jaunimo organizacijoms, jaunų 
žmonių teisių apsauga, geresnės galimybės jaunų 
žmonių pilietiniam aktyvumui ir dalyvavimui sprendimų 
priėmime Europoje ir nacionaliniame lygmenyse. 

Gilv. sktn. vyr. sk. Beatričė Leiputė nuo 2018 m. 
birželio mėn. prisijungė prie Pasaulio skautų judėjimo 
organizacijos (WOSM) Europos skautų regiono darbo 
grupės „Tailored Support and Growth”, kuri įgyvendina 
2016-2019 m. regioninės strategijos veiklas, siekiant 
stiprinti organizacijų valdymą ir augimą. Ši darbo grupė 
yra viena iš dviejų grupių, įgyvendinančių „Strengthening 
Our Organisation” veiklos kryptis. 2018 m. darbo grupė 
sukūrė mokymų organizacijų tarybų nariams modulius, 
kurie gali būti įgyvendinami vietinių mokymų vadovų 
arba WOSM pagalba. Mokymų tikslas yra stiprinti 
organizacijų strateginį valdymą naujiems tarybų nariams 
suteikiant informacijos ir žinių apie jų tiesiogines 
atsakomybes ir veiklos sritis. 2018 m. lapkričio mėn. darbo 
grupės nariai vedė sesijas kasmetiniuose mokymuose 
„The Academy” bei rinko organizacijų gerąsias praktikas 
strateginio valdymo ir augimo srityje. Darbo grupė 2018 
m. vasario mėn. Latvijoje organizavo renginį „Seminar 
on Growth”, kuriuo metu dalyviai įgijo naujų žinių apie 
veiksnius, lemiančius organizacijų augimą, dalinosi 
inovatyviais augimo metodais, įgyvendintais projektais ir 
kitomis patirtimis. Programos komanda, koordinuojama 
Beatričės, šiuo metu ruošiasi antrajam „Growth 
Event”, kuris 2019 m. gegužės 22-26 d. vyks Strasbūre, 
Prancūzijoje.  

Gilv. sktn. vyr. sk. Justina Baliūnaitė 2016-2019 m. Pasaulio 
skautų judėjimo organizacijoje (WOSM), Europos skautų 
regione dalyvauja darbo grupėje „Įgūdžiai gyvenimui“. Ši 
darbo grupė yra dalis vienos iš penkių pagrindinių WOSM 
veiklos krypčių – „Švietimas visiems“. 
Justinos darbo grupė „Įgūdžiai gyvenimui“ (angl. k. „Skills 
for Life“) yra atsakinga už:
• WOSM parengtų pasaulinių politikų įgyvendinimą 
Europos regiono nacionalinėse asociacijose;
• Įgūdžių ir kompetencijų, įgytų skautaujant, atpažinimą 

bei pripažinimą ir pripažinimo sistemų sukūrimą Europos 
regiono nacionalinėse asociacijose;
• Naujųjų technologijų naudojimą kaip skautiškos 
edukacijos metodą; 
• Suaugusiųjų savanorių skautavime valdymo tinklo 
(MOVIS) koordinavimą.
Per 2018 m. Justina darbo grupės veiklą pristatė WOSM 
ir WAGGGS organizuotoje Akademijoje (spalio 31 d. – 
lapkričio 4 d., Skopje, Makedonija), taip pat ruošė Įgudžių 
įvertinimo ir validavimo gaires, skirtas Nacionalinėms 
skautų asociacijoms.

2018 M.  SUTEIKTI ORDINAI UŽ 
NUOPELNUS 

Rėmėja: Gajai Šavelei.
Jūrų skautų konferencija: Rūtai Šmitaitei ir Elenai 
Sinkevičiūtei.  
Kauno kraštas: Tadui Grubinskui ir Justinai Lukaševičiūtei.  
Utenos kraštas: Jolitai Kuncevičienei. 
Panevėžio kraštas: Karoliui Martinaičiui, Laurynui 
Beleškai, Ignui Balzai, Teodorui Mindaugui Ramanauskui. 
Šiaulių kraštas: Albertai Globienei, Vaidai Pozniakovienei, 
Birutei Šlapelienei.
Tauragės kraštas: Sigitai Norkienei. 
Vilniaus kraštas: Kamilei Strumskytei, Aivarui Čenkui, 
Inetai Dementavičienei.
Marijampolės kraštas: Linai Dovydaitienei, Jolantai 
Lukšienei, Vilijai Stasaitienei, Romui Vilkauskui, Audronei 
Pranskevičienei, Birutei Užkurienei, Simonai Kurtinaitytei, 
Jolitai Stanelytei, Gintarei Staugaitytei-Fedianinai, 
Almantui Vilbikui, Simonui Krutuliui, Juozui Žemaičiui, 
Gretai Neveckaitei, Aušrai Žemaitytei, Gabrieliui Zaveckui, 
Jonui Aleknavičiui, Vilmai Balandienei, Janinai Lebskienei. 
Krašto rėmėjai: Pauliui Uleckui, Rimantui Baltrušaičiui, 
Kęstučiui Žemaičiui, Vaclovui Stakėnui, Vaidotui 
Labašauskui, Tadeus Vallian, Mečislovui Daugialai.  

Telšių kraštas: Donatui Barsiui ir Gabrielei Jogminaitei.  

2018 M.  SUTEIKTI LELIJOS ORDINAI

Marijampolės kraštas: Audronei Ramoškienei ir Almai 
Liutkienei. 
Tauragės kraštas: Birutei Pauliukienei. 

2018 M.  SUTEIKTI PADĖKOS 
ORDINAI

Rėmėja: JE Daliai Grybauskaitei.
Vilniaus kraštas: Gražinai Kačergytei-Sidorovienei ir 
Jolitai Buzaitytei-Kašalynienei.
Kauno kraštas: Sauliui Jurevičiui ir Laurai Jankauskaitei-
Jurevičienei. 

Alytaus kraštas: Ritai Baranauskienei. 
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SVARBIAUSI 2018 M.  LS VEIKLOS 
PARTNERIAI IR RĖMĖJAI

Jaunimo reikalų departamentas prie socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos – einamųjų organizacijos veiklų 
dalinis finansavimas ir dalinių skautų šimtmečio veiklų 
finansavimas.
Lietuvių Katalikų religinės šalpos fondas – dalinių 
organizacijos veiklų finansavimas. 
Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės – 
dalinių skautų šimtmečio veiklų finansavimas.
LR Švietimo ir mokslo ministerija – dalinių skautų 
šimtmečio veiklų finansavimas.
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija - dalinių 
skautų šimtmečio veiklų finansavimas. 
Švietimo mainų paramos fondas – veiklų partneriai. 
LR Žemės ūkio ministerija – veiklų partneriai.
Skautų paramos fondas – veiklų partneriai. 
VŠĮ „Skautų slėnis” – veiklų partneriai. 
VŠĮ „Vilniaus skautų centras” – veiklų partneriai ir rėmėjai. 
Lietuvos liaudies buities muziejus – skautų šimtmečio 
stovyklos „Laužų karta“ partneriai.
LTlife – veiklų partneriai ir rėmėjai. 
Vilniaus Universiteto radijo mėgėjų klubas – veiklų 
partneriai. 
UAB „StepArc“ – veiklų rėmėjai. 
UAB „Montis magia” – suteikiamos nuolaidos su 
skautišku pažymėjimu.
UAB „Baltijos arsenalas” – suteikiamos nuolaidos su 
skautišku pažymėjimu.
UAB „Army shop” – suteikiamos nuolaidos su skautišku 
pažymėjimu.
UAB „Lipni reklama“ – suteikiamos nuolaidos su skautišku 
pažymėjimu.
UAB „Sportas ir mada“ – suteikiamos nuolaidos su 
skautišku pažymėjimu.
UAB „Lazertronas“ – suteikiamos nuolaidos su skautišku 
pažymėjimu.
UAB „Endemik“ – suteikiamos nuolaidos su skautišku 
pažymėjimu.
VŠĮ „Vilniaus lankininkų klubas“ – suteikiamos nuolaidos 
su skautišku pažymėjimu.
UAB „Baltic Cycle“ – suteikiamos nuolaidos su skautišku 
pažymėjimu.
VŠĮ Rietavo žirgynas - suteikiamos nuolaidos su skautišku 
pažymėjimu.
IĮ „Adityvas”, Foto Pro Centras – suteikiamos nuolaidos su 
skautišku pažymėjimu.
VŠĮ „Miegantys drambliai“ – suteikiamos nuolaidos su 
skautišku pažymėjimu.
AB „Rokiškio sūris” – vasaros stovyklų rėmėjas. 
UAB „Skinija“ – dainų konkurso rėmėjas.
Lietuvos universitetų moterų asociacija – dainų konkurso 
rėmėjas.

JAUNIMO PROGRAMOS SKYRIAUS 
METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

Skyriaus narių sąrašas ir narių einamos pareigos:
Psktn., sk. v.  Domas Nutautas - skyriaus koordinatorius
Vyr. sk. Austėja Černiauskaitė - skyriaus koordinatoriaus 
pavaduotoja
Vyr. sk. Justina Vyšniauskaitė - Jaunimo programos 
atnaujinimas
Vyr. sk. Urtė Alksninytė - Stovyklavimo įgūdžių 
koordinatorė
Psktn., gint. Ugnė Skorupskaitė - Jūrų skautų programa
Sk. v. Gabrielius Zaveckas - Skilčių šimtemečio konkursas

Pagrindinė skyriaus įžvalga: 

labai trūksta kiekvienos amžiaus grupės programos 
koordinatorių. Būtina palaikyti vadovus įgyvendinančius 
programą, ją koreguoti. Trūkumas skirtingų stovyklavimo 
įgūdžių ekspertų, kurie galėtų su Urtės pagalba nustatyti 

lygmenų reikalavimus.

•  Bendras skyriaus funkcijų įvertinimas. 
Kokios veiklos sritys veikė stipriausiai, 
kur reikia daugiau žmonių?
Stipriausiai veikė jaunimo programos atnaujinimo 
sritis. Pilnai sudėliota ir vadovams kraštuose pristatyta 
gairių apžvalga jungianti veiklą bendruomenėse su 
stovyklavimo įgūdžiais.
Palyginus, mažiau buvo judinti stovyklavimo įgūdžių 

suskirstymo ir aprašų sudarymo darbai.

SKYRIAUS POSĖDŽIAI

• Kiek per metus įvyko skyriaus 
posėdžių? Kiek žmonių juose dalyvavo?

11 JP atnaujinimo posėdžių - 2/3 žmonės.

4 stovyklavimo įgūdžių posėdžiai - 2/5 žmonės.

VEIKLOS PLANO ATASKAITA

•  Skyriaus per metus įgyvendintos veiklos (kas 
padaryta iš metų plano). 

1.1.1.  Kasmet vyksta nacionalinis skilčių konkursas
1.1.2.  Parengta skilčių sistemos metodika
1.2.1.  Visų amžiaus grupių patyrimo laipsniuose 
įtrauktas tarptautiškumas
1.6.1.  Peržiūrėta jaunesniųjų skautų amžiaus grupės 
legenda ir ją įgyvendinantys patyrimo laipsniai
1.6.2.  Sukurta skautų amžiaus grupės legenda ir ją 

įgyvendinantys patyrimo laipsniai
1.6.3.  Sukurta pat. skautų amžiaus grupės legenda ir ją 
įgyvendinantys patyrimo laipsniai
1.6.4.  Vyr. skautų programos palaikymas

•  Renginių, veiklų trumpas aprašymas – renginio 
(veiklos) tikslas, dalyviai (kiek dalyvių? kas jie 
tokie? Iš kur?), kiti rezultatai.

1.1.1.  Dalyvavo 4 skiltys, viso įgyvendinta 18 užduočių. 2 
skiltys įgyvendino visas 5 užduotis.
1.1.2.  Gairės skilčių veiklai įtrauktos į jaunimo programos 
gaires.
1.2.1.  Amžiaus grupių programos gairėse įtrauktos veiklos 
pasaulio bendruomenėse, skatinama domėtis pasaulio 
įvairove - valstybėmis, kultūra, žmonėmis, pasiekimais, 
Bendrauti su pasaulio skautais.
1.6.1.  Visuose kraštuose pristatyta atnaujintų jaunimo 
programos gairių koncepcija. Galutinai išgryninti 
simboliniai ir struktūriniai programos elementai. 

•  Suplanuotos, bet neįgyvendintos veiklos. 
Priežastys, kodėl nebuvo įgyvendintos metų 
plane numatytos veiklos.

Veiklos neįgyvendintos, nes buvo nuspręsta, kad tai 
žemesnio prioriteto veikla, nei programos atnaujinimas. 
Neskirta tam laiko.
1.4.1.  Įgyvendinta JP veiklų duomenų bazės vizija.
Buvo paviešintos 2, o ne 4 suplanuotos naujienos.
1.4.3.  Jaunimo programos naujienų viešinimas.
Dalyvavo 4, o ne 10 skilčių. Konkursas buvo paskelbtas, 
tačiau nebuvo nuolatos apie jį priminama.
5.3.1.  Kasmet įvyksta šimtmečiui skirta akcija nariams. 10 
LS skilčių dalyvavo 100 skilčių konkurso III etape.

•  Neplanuotos, bet įgyvendintos veiklos. Kokie 
papildomi darbai, nenumatyti metų plane buvo 
įgyvendinti. Nauji projektai, netikėti darbai ir pan.

•  „Tarnauk ir keliauk“ gerųjų darbų konkursas patyrusiems 
skautams. Viso dalyvavo 18 pat. skautų, kurie užregistravo 
1061 gerąjį darbelį. Šiais metais buvo sukurtas Messenger 
robotas, kuris leido dalyviams patogiai registruoti savo 
darbus, taip pat dienos pabaigoje jiems primindavo, jei 
dalyvis pamiršo užregistruoti darbą.
•   Visi JPS nariai įvairiai prisidėjo prie Tautinės stovyklos 
„Laužų karta“ organizavimo.
•   Pradėti organizuoti jaunimo programos mokymai 
kiekviename krašte vadovams, kurie buvo įgyvendinti 
per 2019 metus.

•  Bendras veiklos vertinimas. Kokios veiklos 
sritys metų eigoje veikė stipriai? Kokie svarbiausi 
pasiekimai? Ką reikia tobulinti, stiprinti?

Veikla 2018 metais buvo orientuota į jaunimo programos 
atnaujinimo aiškumą, padaryto darbo viešinimą. 

Kraštai supažindinti su jaunimo programos ir jaunimo 
programos gairių koncepcijomis, ruošiasi mokymams, 
kurie vyks 2019 m.

BENDRADARBIAVIMAS

•   Kokiose srityse buvo bendradarbiaujama 
su kitais skyriais, Tarybos nariais? Kokiose 
papildomose darbo grupėse veikė skyriaus nariai?  
(pvz. projektų įgyvendinimo darbo grupės, 
dokumentų rengimo grupės, bendrų renginių 
organizavimo grupės).

Su ŽIS - dalyvaujant ToT mokymuose, prisidedant prie 
pradžiamokslio ir draugininkų mokymų vedimo.
Su KS - ruošiant JP pristatymo video.

•   Kokie šio darbo rezultatai?

JP komandos nariai tapo kompetetingesniais mokymų 
vedėjais. Pradžiamokslio ir draugininkų mokymų dalyviai 
buvo įvairiapusiškai supažindinti su naujausiais JP 
principais.
Nufilmuotas video apžvelgiantis JP atnaujinimus.

LS ATSTOVAVIMAS KITŲ 
ORGANIZACIJŲ VEIKLOJE

•  Kokiuose kitų organizacijų 
renginiuose dalyvavo skyriaus nariai? 
(kitų Lietuvos ir užsienio organizacijų, 
institucijų mokymai, konferencijos, 
susitikimai, stovyklos ir kt.)

1. The Duke of Edinburgh’s International Award programa 
ir jos įgyvendinimo galimybės Lietuvoje pristatymas – 
diskusija, Didžiosios Britanijos ambasada, Lietuva.
2. 9th European Scout Educational Methods Forum, 
Bukareštas, Rumunija.

•   Kas dalyvavo? Koks dalyvavimo tikslas?

Dalyvavo JP koordinatorius. Tikslai:
1. Ieškoti bendradarbiavimo galimybių tarp DofE 
programos ir LS pat. skautų vienetų įvairiuose kraštuose.
2. Susipažinti su pasaulinėmis JP naujienomis, kitų šalių 
praktikomis, WOSM rekomendacijomis. Pasitikrinti JP 
prototipo stiprybes ir silpnybes su kitų šalių JP ekspertais.
•   Kokie dalyvavimo rezultatai? Kuo dalyvavimas 
naudingas Lietuvos skautijai?

1. Užmegztas geras ryšys su DofE Lietuvoje, tačiau dėl 
programos kainos šiuo metu didesni žingsniai nebuvo 
žengti.
2. Susipažinta su galimybėmis integruoti Darnaus 
Vystymosi Tikslų siekimą į skautišką veiklą, su Service 
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Model, kuriame PSJO vienoje vietoje sudėjo visus 
nacionalinių organizacijų palaikymo įrankius.
Pristačius LS JP prototipą padaryti keli nežymūs 
pataisymai, iš esmės, pasitikrinta, kad turime paprastą, 
aiškų ir gerą jaunimo programą užtikrinančias jaunimo 
programos gaires.

KOMUNIKACIJOS 
KOORDINATORIAUS METINĖ 
VEIKLOS ATASKAITA

Skyriaus narių sąrašas ir narių einamos pareigos: 
Psktn. Daura Polonskytė - skyriaus koordinatorė nuo 
2018 m. rugsėjo, skyriaus koordinatorės pavaduotoja 
nuo 2018 m. kovo mėn.
S. s. Urtė Petrulytė - skyriaus koordinatorės pavaduotoja 
nuo 2018 m. gruodžio mėn. 
Psktn. vyr. sk. Eglė Šidlauskaitė - skyriaus koordinatorė iki 
2018 m. rugsėjo mėn. 
J. psktn., gint. Ieva Skiparytė - skyriaus koordinatorės 
pavaduotoja iki 2018 m. kovo mėn., Instagram 
koordinatorė
Psktn., sk. v. Aivaras Čenkus - skautai.lt techninis 
palaikymas
S. s. Marius Kilimonis - elektroninių paštų techninis 
palaikymas
Sk. v. Karolis Martinaitis - JOTA-JOTI koordinatorius
Pat. sk. Barbora Kačinskaitė - JOTA-JOTI komanda
Psktn., sk. v. Eimantas Martinaitis - JOTA-JOTI komanda
S. s. Gabija Vaitulytė - Akelos uolos redaktorė iki 2018 m. 
kovo mėn. 
Fotografai: s. s. Šarūnė Katinaitė, s. s. Dovydas Beržinis, s. 
s. Vainius Mirskis, pat. sk. Beatričė Tylaitė, pat. j. sk. Vilius 
Kasparas Kasparavičius, pat. sk. Ignas Kalnietis
Sk. v. Tomas Rimkus - fotografas, video montavimas ir 
filmavimas
Sk. v. Almantas Vilbikas - video
Pat. sk. Emilija Biterytė - kalbos redaktorė
Pat. sk. Guoda Globytė - Facebook paskyros administratorė
Vyr. sk. Urtė Alksninytė - žurnalistė

•   Žmonių poreikis. Kokiose srityse reikia daugiau 
žmogiškųjų resursų? (kokios kompetencijos 
žmonių reikia ir kokiems darbams?).   
  
Per metus susikūrė jauna ir aktyvi savanorių komanda, 
tačiau po Tautinės stovyklos matomas fotografų 
mažesnis įsitraukimas. Trūksta žmonių, galinčių rašyti 
apie savo krašto renginius ir organizuoti vietinio lygio 
komunikacines žinutes. Trūksta mokančių maketuoti 
dokumentus ir nuotraukas, pritrūkstame bendros dizaino 
vizijos visai organizacijai. Siekiame atrasti angliškai ir 
lietuviškai rašančių savanorių.  

  

•   Bendras skyriaus funkcijų įvertinimas. Kokios 
veiklos sritys veikė stipriausiai, kur reikia daugiau 
žmonių?     
 
Formuojasi stipri socialinių tinklų administravimo 
komanda. Naujai susikūrė Instagram platformos 
funkcijos, jau surasti savanoriai fiksuojantys renginius 
šioje platformoje. Per pastaruosius metus labai sustiprėjo 
JOTA-JOTI komanda - organizuojami renginiai kraštuose, 
informacija apie renginius ir apie radijo mėgėjų veiklą 
dalijamasi JOTA-JOTI Lietuva Facebook puslapyje.
Nuolatos atnaujinamas skautai.lt puslapis bei aktyviai 
vystomas skautatinklio atnaujinimo projektas. Metų eigoje 
skyrius stengiasi užtikrinti informacijos pasiekiamumą 
apie nacionalinius renginius bei organizacijos naujienas. 
Stipriausiai veikia socialinių tinklų administravimo 
komanda, aktyvi Instagram komanda. Filmuojamas 
naujas Jaunimo programos pristatymas, jam reikia 
papildomų su media mokančių dirbti rankų.

    

SKYRIAUS POSĖDŽIAI   
   
•  Kiek per metus įvyko skyriaus posėdžių? Kiek 
žmonių juose dalyvavo? 
 
Vyko susitikimai su skirtingas skyriaus veiklas plėtojančiais 
vadovais. Vyko vienas posėdis apie būsimą 2019 m. 
skyriaus strategiją, dalyvavo 6. Vyko kas savaitiniai gyvi 
pokalbiai gyvai arba internetu (su išvykusiais skyriaus 
nariais). 
  

VEIKLOS PLANO ATASKAITA  
    
•   Skyriaus per metus įgyvendintos veiklos (kas padaryta 
iš metų plano).  
Skyrius įvykdė šias strategines veiklas:
1.1. Stiprinti skilčių sistemą, ugdyti demokratijos, 
lyderystės, atsakomybės ir bendradarbiavimo įgūdžius.
1.5. Vykdyti jaunimo programos įgyvendinimo stebėseną
2.4. Techninio ir informacinio palaikymo savanoriams 
užtikrinimas
4.7. Skautų žinomumo regionuose didinimas (vyko viš 10 
išėjimų į regioninę spaudą)
5.3. Sukurti ilgalaikę šventę
Taip pat vykdyta organizacinė veikla: Lietuvos skautijos 
socialinių tinklų Facebook, Instagram bei puslapio 
www.skautai.lt palaikymas ir atnaujinimas; išėjimai į 
žiniasklaidą; kas mėnesį išleidžiami straipsniai 15min; 
nacionalinių renginių (vadovų padėkos vakaro, Pavasario 
šventės, Gražių dainelių daug girdėjau, vadovų sąskrydžio, 
LS vadovų suvažiavimo, Įkūrėjo dienos, keliaujančios, 
skautų judėjimo šimtmečio parodos) komunikacija ir 
viešinimas.  

 
 

•   Renginių, veiklų trumpas aprašymas – renginio 
(veiklos) tikslas, dalyviai (kiek dalyvių? kas jie 
tokie? Iš kur?), kiti rezultatai.    
 
2018 m. JOTA-JOTI vyko Marijampolės krašte.  JOTA - 
JOTI (Jamboree on the Air – Jamboree on the Internet) 
yra vienas populiariausių pasaulyje skautiškų renginių, 
skatinantis bendravimą tarp skirtingų šalių skautų bei 
primena skautų judėjimo dvasią ir bendrystę. Renginys 
skirtas ne tik susisiekti su kitame pasaulio gale esančiais 
skautais, bet ir pažinti naujas technologijas. Dalyviai 
iš Marijampolės krašto susisiekė su skautais iš įvairių 
pasaulio šalių - šalis pažymėjo žemėlapyje, užsiėmė 
kontravimu - kurė vibrobotus iš detalių, kurias turėjo rasti. 
Neatskiriama renginio veikla - pokalbiai radijo eteryje, 
LY1SCOUT šaukiniu. Suaugusieji radijo mėgėjai iš visos 
Lietuvos turėjo galimybę visą mėnesį dirbti su šaukiniu 
- LY1SCOUT. Prie renginių įgyvendinimo stipriai prisidėjo 
patyrę skautai ir Marijampolės krašto jūrų skautai. 
Paskaityti galima čia: https://www.facebook.com/
JOTAJOTILietuva/  

•   Suplanuotos bet neįgyvendintos veiklos. 
Priežastys, kodėl nebuvo įgyvendintos metų plane 
numatytos veiklos.     
 
7. Užtikrinti stabilų finansavimą baziniam organizacijos 
veiklos administravimui (Svarbiausių asmenų DU, patalpų 
išlaikymas, ryšiai, buhalerinės ir IT paslaugos, suvažiavimo 
organizavimas, Pirmijos ir Tarybos posėdžiai). Nesukurtas 
LS prekinis ženklas.
1.6. Užtikrinti patogų metodinės informacijos pateikimą 
vadovams. Vykdomi einamieji atnaujinimai.
4.7. Skautų žinomumo regionuose didinimas 
(Dalyvavimas 10 miestelių regioniniuose renginiuose per 
metus);
Neįgyvendinta, nes skyrius nedarė įtakos skautų 
viešinimui regionuose - patys kraštai pateikia regionuose 
vykstančių veiklų komunikacines žinutes.   
       
 
•   Neplanuotos, bet įgyvendintos veiklos. Kokie papildomi 
darbai, nenumatyti metų plane buvo įgyvendinti. Nauji 
projektai, netikėti darbai ir pan.  
Didžioji dalis papildomų renginių vyko metų bėgyje 
minint skautų šimtmetį ir ruošiantis Tautinei stovyklai. 
Buvo bendradarbiaujama paruošiant komunikacinę 
žinutę išorei ir ją platinant beveik ties kiekvienu skautų 
renginiu. 
     
•   Bendras veiklos vertinimas. Kokios veiklos sritys metų 
eigoje veikė stipriai? Kokie svarbiausi pasiekimai? Ką 
reikia tobulinti, stiprinti?   
Skyrius veikė puikiai. Intensyviai siekta praturtinti skautų 
veiklą ir skelbti apie ją. Stipriausiai veikė socialinių tinklų 
administravimas, deja, per intensyviai, tad galima gryninti 
pateikiamas žinutes ir susikoncentruoti į glaustesnį 
informacijos pateikimą, bei jos srauto pateikimą 

skirtingais kanalais. Didžiausias pasiekimas - skautų 
žinomumas ir girdimumas visuomenėje, dalyvavimas TV 
bei radijo laidose. 
     

BENDRADARBIAVIMAS   
   
•   Kokiose srityse buvo bendradarbiaujama su kitais 
skyriais, Tarybos nariais? Kokiose papildomose darbo 
grupėse veikė skyriaus nariai?  (Pvz. projektų įgyvendinimo 
darbo grupės, dokumentų rengimo grupės, bendrų 
renginių organizavimo grupės). 
Prisidėjimas prie Skautybės šimtmečio veiklų darbo 
grupės; šimtmečio renginiai prijungti prie LS FB įvykių 
kalendoriaus; pagalba Pavasario šventės organizatoriams 
su renginio viešinimu; bendradarbiaujant su Užsienio 
ryšių skyriumi įgalinta; LS URS Facebook grupė prijungta 
prie LS FB puslapio; bendradarbiaujama su Tautinių 
bendrijų koordinatoriumi viešinant aktualius renginius 
ir naujienas; bendradarbiaujant su Žmogiškųjų išteklių 
skyriumi vyksta informacijos apie artėjančius mokymus 
sklaida; bendradarbiaujant su Jaunimo programos 
skyriumi vykdytas patyrusių skautų gerųjų darbų 
projekto viešinimas, jaunimo programos gairių naujienų 
viešinimas; Karolis Martinaitis ir JOTA - JOTI komanda 
aktyviai bendradarbiauja su Vilniaus universiteto Radijo 
mėgėjų klubu.

KOKIE ŠIO DARBO REZULTATAI?  
  
Sudėliotas preliminarus Komunikacijos skyriaus 
strategijos aprašas.
Sukurtas skautatinklio dizainas ir paruošta dalis tekstų. 
      

LS ATSTOVAVIMAS KITŲ 
ORGANIZACIJŲ VEIKLOJE   
 
•   Kokiuose kitų organizacijų renginiuose 
dalyvavo skyriaus nariai? (kitų Lietuvos ir užsienio 
organizacijų, institucijų mokymai, konferencijos, 
susitikimai, stovyklos ir kt.) 

1.The Communication Forum 2018 mokymai
2. „So what 2018“ konferencija    
 
•  Kas dalyvavo? Koks dalyvavimo tikslas?  
  
1. Daura Polonskytė komunikacijos skyriaus 
koordinatorės pavaduotoja. Dalyvavo siekdama 
pasimokyti iš kitų komunikacijos strategijų, projektų ir 
veiklos modelių, bei pasidalinti LS patirtimi ar spręsti 
iškylančias problemas. 
2. Daura Polonskytė komunikacijos skyriaus 
koordinatorė. Dalyvavo siekdama nagrinėti nepelno 
siekiančių organizacijų socialinio poveikio vertinimo 
rodiklius. 
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•    Kokie dalyvavimo rezultatai? Kuo dalyvavimas 
naudingas Lietuvos skautijai? 

1. Kuriama organizacijos komunikacijos strategija. 
Sukurta partnerystė su kitomis Europoje veikiančiomis 
skautų organizacijomis.
2. Pasiruošta socialiai atsakingų projektų komunikacijai.

LIETUVOS SKAUTIJOS FACEBOOK‘O 
VEIKLOS APŽVALGA 2018

Bendra informacija:

•   Puslapio sekėjų skaičius išaugo 614 sekėjų (nuo 
5514 iki 6128 sekėjų);
•   Deja, beveik 200 sekėjų mažiau nei 2017-taisias;
•   Didžiausias pakilimas sekėjų buvo per ir po šių 
metų Tautinės stovyklos „Laužų karta”;
•   Bendri puslapio „patinka” pakilo 1414 (nuo 4806 iki 
6220), du kartus daugiau nuo 2017-tųjų;
•   Vidutiniškai įrašai susilaukia 61-95 „patinka”, 5-6 
„labai patinka”, taip pat retkarčiais pasitaiko „wow” 
reakcijos. Šiemet įrašai beveik nesusilaukė liūdnų ar 
piktų reakcijų.

  

Šalis Sekėjai 
Lietuva 5 111 

Jungtinė Karalystė 245 
Jungtinės Amerikos Valstijos 108 

Vokietija 69 
Lenkija 49 

Norvegija 35 
Prancūzija 32 

Egiptas 30 
Nyderlandai 28 

Italija 24 
Ispanija 23 
Danija 22 

Suomija 21 
Indonezija 20 

Latvija 20 
Belgija 19 

Brazilija 18 
Airija 18 

Australija 17 
Estija 15 

Švedija 15 
Kanada 14 

Portugalija 14 
Indija 13 

Palestina 13 
Alžyras 12 
Islandija 12 
Ukraina 12 
Austrija 9 

Pakistanas 9 
Rusija 8 

Tunisas 8 
Turkija 8 

Kolumbija 7 
Čekija 7 

Meksika 7 
Saudo Arabija 7 

Kinija 6 
Kipras 6 

Baltarusija 5 
Kosta Rika 5 

Libija 5 
Filipinai 5 

Rumunija 5 
Serbija 5 

  

 

• Natūralu, kad didžioji dalis sekėjų yra Lietuvos piliečiai, tačiau turime netgi beveik tūkstantį 
sekėjų (995) iš viso pasaulio. 

Nuotrauka: Dovydas Beržinis

•   Natūralu, kad didžioji dalis sekėjų yra Lietuvos piliečiai, 
tačiau turime netgi beveik tūkstantį sekėjų (995) iš viso 
pasaulio.

•   Facebook sekėjai pagal lytį: kaip kad rodo diagrama, 
didžioji dalis sekėjų yra moteriškosios lyties.

•   Facebook sekėjai pagal amžių: didžiausią dalį sekėjų 
sudaro 18-44 metų asmenys, vadovų amžiaus. Tačiau 
turime ne mažą kiekį (iš viso 8% sekėjų) ir jaunesnių nei 
18 m., patyrusių skautų amžiaus grupės, sekėjų.

Pasiekiamumas:
•   Dižiausias pasiekiamumas buvo kovą-balandį bei liepą-
rugpjūtį – tai koreliuoja su didžiųjų šimtmečio renginių 
datomis - Pavasario švente bei Tautine stovykla.
•   Žemiausias pasiekiamumas buvo sausį-vasarį bei 
rugsėjį-spalį. 

Išvados:

Per 2018-tuosius buvo sukurta net 30 renginių (facebook 
erdvėje), kurie turėjo daugiau nei 3000 aktyvių atsakymų  
apie dalyvavimą renginiuose. Iš viso bendrai buvo 
pasiekti beveik 115 000 žmonių. Vieni iš sėkmingiausių 
pasiekiamumo atžvilgiu renginių buvo: „Jurginės Vilniaus 
miestui” (pavasario šventė), kuri pasiekė net 62,3 tūkst. 
sekėjų, taip pat bendras renginys su harcerais „Drzewo 
Nadziei / Vilties Medis Labdaros koncertas“ pasiekęs 27,5 
tūkst. Facebook vartotojus.

LIETUVOS_SKAUTIJA INSTAGRAM 
VEIKLOS APŽVALGA 2018

Bendra informacija:

•   Puslapį seka: 1258 sekėjai;
•   Esame paskelbę: 132 nuotraukas (nuo 2013 m. gegužės 
13 dienos), 353 story nuotraukas (nuo 2017 m. gruodžio 
8 dienos);
•   Gautų komentarų skaičius: 55;
•   Gautų „patinka“ skaičius: 11 466;
•   Sekėjai pagal lytį: 67 proc moterys, 33 proc vyrai;
•   Sekėjai pagal amžių: 44 proc. 18-24 metų, 25 proc. 25-
34 metų, 17 proc.  13-17 metų. 

Po nuotraukomis sulauktų „patinka“ palyginimas:

•   Visos paskyros gyvavimo laiku, daugiausia „patinka“ 
surinkome 2018 metais.

•   Lyginant 2018 metus, daugiausia dėmesio ir „patinka“ 
Instagram postai sulaukė Tautinės stovyklos laikotarpiu ir 
rugsėjo pradžioje.



26 27

•   Daugiausia „patinka“ sulaukęs 2018 metų postas (171):

KOMENTARAI:

•   Kaip „patinka“, taip ir komentarų šiais metais nuotraukos 
daugiausiai sulaukė tautinės stovyklos metu ir rugsėjo 
pradžioje.

•   Taip pat šie metai buvo daugiausia komentarų 
sulaukę metai visoje paskyros gyvavimo istorijoje.

VYKĘ INSTAGRAM PROJEKTAI:

•  LS delegacijų iš užienyje vyksiančių renginių naujienos;
•  Užfiksuotos tautinės stovyklos akimirkos;
•  Suburta Instagram guru grupė, kuriai priklauso skautai 
iš skirtingų kraštų;
•  Vyko Lietuvos skautijos gimtadienio viktorina, kurios 
metu išdalinti prizai;
•   Sueigų sezono pradžios tematikos postai;
•   100 gerųjų darbų akcijos komunikacija;
•   Aktyvus story iš įvairių kraštų renginių.

IŠVADOS:

2018 metai buvo sėkmingiausi metai Lietuvos skautijos 
instagram paskyros istorijoje. Prie didesnio sekėjų 
dėmesio labai prisidėjo vykusi tautinė stovykla „Laužų 
karta”. Nuo rugsėjo mėnesio startavęs „Instagram guru” 
taip pat po truputį prisideda prie paskyros augimo ir 
sekėjų įtraukimo. Daug aktyviau keliamos Instagram story, 
jos yra platesnio turinio. Taip pat Instagram platforma yra 
geras papildomas šaltinis įvairių akcijų ir konkursų metu 
(pvz. akcija 100 gerųjų darbų, GDDG gyvos transliacijos, 
skautijos gimtadienio viktorina ir kt.). 

TAUTINIŲ BENDRIJŲ 
KOORDINATORIAUS METINĖ 
VEIKLOS ATASKAITA    
  
Skyriaus sudėtis ir pareigos   

S. s. Vytautas Beniušis – veiklų koordinatorius  
  
•   Žmonių poreikis. Kokiose pareigose/ veiklos 
srityse reikia daugiau žmogiškųjų resursų nei 
yra dabar? Kokių kompetencijų reikia šioms 
pareigoms/ veiklos sritims įgyvendinti? 

Reikia žmonių, norinčių ir galinčių dirbti su tautinių 
bendrijų (TB) atstovais - tiek organizuojant bendrus 
renginius, tiek pritraukiant naujus narius iš TB tarpo į LS. 
Šioms pareigoms tiktų tiek pricai, tiek suaugę skautybėje. 
Reikalingi žmonės, mokantys pristatyti Lietuvos skautijos 
filosofiją ir paaiškinti ne skautui, kodėl vaikui, jaunuoliui 
ar suaugusiam naudinga tapti skautu bei kodėl LS 
nori pritraukti TB atstovų į savo gretas. Svarbiausios 
pageidautinos savanorių savybės - atsakomybė, sutarto 
žodžio laikymasis, atvirumas ir pagarba kitoms tautoms, 
papročiams ir kultūroms. 

•   Bendras skyriaus funkcijų įvertinimas. Kokios 
veiklos sritys veikė stipriausiai, kur reikia daugiau 
žmonių?     
 
Reikia savanorių įvairiuose Lietuvos miestuose, galinčių 
nueiti į mokyklas, kur mokosi tautinių bendrijų atstovai 

ir pristatyti Lietuvos skautiją mokyklos administracijai ir 
moksleiviams. Taip pat reikia žmonių įvairiuose Lietuvos 
miestuose, kurie galėtų susitikti su vietos tautinių bendrijų 
lyderiais (vietos organizacijų, kultūros centrų lyderiais) 
ir aptarti galimas bendros veiklos galimybes (pvz. 
surengti susipažinimo vakarus, pasitarti, kaip efektyviau 
būtų galima pristatyti LS TB atstovams regionuose, 
išsiaiškinti TB lyderių nuomonę, kas galėtų paskatinti jų 
bendruomenės narius tapti skautais ir prisijungti prie 
LS). 
     

VEIKLOS PLANO ATASKAITA  
    
•   Skyriaus per metus įgyvendintos veiklos (kas padaryta 
iš metų plano).  

Konkrečios nuveiktos veiklos pristatomos žemiau: 

Per LS Tautinę stovyklą liepos 14-22 d. kuruotas stovyklos 
radijas - XFM radijas, siūlyti laidų dalyviai. Siekiant 
visuomenei parodyti LS ir kitų skautiškų prganizacijų 
įvairovę, suderinta, kad XFM radijo eteryje sudalyvautų 
broliai ir sesės iš Visagino skautų organizacijos bei 
Lietuvos lenkų harcerių (skautų) sąjungos atstovai. 
 
•  Renginių, veiklų trumpas aprašymas – renginio (veiklos) 
tikslas, dalyviai (kiek dalyvių? kas jie tokie? Iš kur?), kiti 
rezultatai.    
Dėl norinčių dirbti su tautinėmis bendrijomis žmonių 
trūkumo metų planas nebuvo sudaromas. Prie įvairių 
renginių organizavimo ir dalyvavimo juose prisidėjo 
skautai iš įvairių Lietuvos miestų – Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos ir kt.

Konkrečios atliktos veiklos pristatomos žemiau:

•   2018 m. sausį inicijuotas LS atstovų dalyvavimas 
tarptautinėje akcijoje „Mes prisimenam“ (We remember), 
skirtoje pagerbti per 2-ąjį pasaulinį karą vykusį Holokaustą 
visoje Europoje nužudytų 6 mln. žydų atminimą. Apie 
200 tūkst. nužudytų žydų tautybės asmenų buvo 
Lietuvos piliečiai. LS nariai buvo skatinami jungtis prie 
tarptautinės akcijos fotografuodamiesi su ant balto 
popieriaus lapo užrašytomis frazėmis – Mes prisimenam 
ir We remember. Nuotraukos buvo keliamos į asmenines 
socialinio tinklo Facebook paskyras bei oficialią Lietuvos 
skautijos Facebook paskyrą. Prie akcijos prisijungė tiek 
pavieniai LS nariai, tiek LS Pirmijos ir Tarybos nariai.

•   2018 m. sausį inicijuotas Vasario 16-osios ir skautų 
šimtmečio šventimas kartu su kitų Lietuvoje veikiančių 
skautiškų organizacijų nariais. Tai jau treti metai iš eilės, 
kada Lietuvos skautijos skautai Vasario 16-ąją švenčia 
kartu su tautinių bendrijų atstovais. Sausio pabaigoje 
vykusiame koordinaciniame susitikime, skirtame aptarti 
būsimos šventės gaires, dalyvavo po vieną atstovą 
iš keturių skautiškų organizacijų – Lietuvos skautijos 
(Vytautas Beniušis), Lietuvos lenkų harcerių (skautų) 

sąjungos (Pavel Giliauskas), Lietuvos jaunųjų krikščionių 
sąjungos skautų ir skaučių draugovės „Gabija“ (Juliana 
Rebenkaja) ir Visagino skautų organizacijos (Jevgenija 
Cholodova). Sutarta, kad Vilniuje, Dainų slėnyje, Vasario 
16-ąją vyksiančiame renginyje iš žmonių bus suformuota 
skautiška lelijėlė. Koordinuoti pasirengimo darbai 
šiam renginiui. Renginyje dalyvavo apie 130 skautų iš 
mažiausiai keturių skautiškų organizacijų. Apie renginį 
rašė ir Lietuvos lenkų žiniasklaida: http://zw.lt/wilno-
wilenszczyzna/wilenscy-harcerze-litewscy-skauci-
zrobili-historyczne-zdjecie/

•   Koordinuotas pasirengimas 2018 m. vasario 21 d. 
vykusiam paramos koncertui „Vilties medis“. Lietuvos 
skautijos atstovai kartu su Lietuvos lenkų harcerių 
(skautų) sąjungos atstovais dalyvavo harcerių 
inicijuotame paramos koncerto „Vilties medis“, skirtame 
surinkti lėšų nepagydomomis ligomis sergančių vaikų 
hospiso priestato statyboms. Koncerto metu surinkti 
8639 Eur. Koncerte bendrą dainą atliko Lietuvos skautijos 
skautai kartu su harceriais. Koncertą vedė lietuvių ir lenkų 
skautai. Koncerte Lietuvos skautijai taip pat atstovavo vyr. 
skautininkė Ieva Brogienė, Tarybos narys Tomas Broga, 
Pirmijos narys Vytautas Beniušis, kiti Vilniaus ir Kauno 
skautai.

•   2018 m. gegužės pabaigoje kartu su LS vyr. skiautininke 
Ieva Brogiene dalyvauta susitikime su Pasaulio žydų 
skautų forumo vadovu Alain Silberstein ir Lietuvos žydų 
bendruomenės vykdančiuoju direktoriumi Renaldu 
Vaisbrodu. Kaune, centrinėje skautų būstinėje vykusiame 
susitikime, aptarta žydų skautų vieneto steigimo idėja 
Lietuvos skautijos sudėtyje, apsikeista nuomonėmis apie 
vasarą planuojamą atkuriamąją pirmąją žydų skautų 
stovyklą Lietuvoje. Susitikime taip pat dalyvavo keli kiti 
LS Pirmijos ir Tarybos nariai. Po apsilankymo skautų 
namuose dalyvauta bendroje vakarienėje su Kauno žydų 
bendruomenės pirmininku Žaku Gercu bei Kauno žydų 
jaunimu. Vakarienės metu taip pat diskutuota apie Izraelio, 
Prancūzijos žydų skautų jaunimo programą, ji lyginta su 
Lietuvos skautijos jaunimo programa. Išsamiau: https://
www.lzb.lt/2018/06/05/pasaulio-zydu-skautu-
forumo-vadovas-alain-silberstein-kaune-susitiko-
su-skautais-ir-kauno -zydu-bendruomenes-
pirmininku-bei-jaunimu/

•   Nuolat palaikyti ryšiai su harcerių vadovybe, ypač 
pirmininku Pavel Giliausku, dėl harcerių dalyvavimo 
Tautinėje stovykloje „Laužų karta“. Stovykloje dalyvavo 
keliolika harcerių. Su harcerių atstovais palaikyti ryšiai 
visos stovyklos metu.

•   2018 m. rugpjūčio mėnesį kartu su Lietuvos žydų 
bendruomenės vykdančiuoju direktoriumi Renaldu 
Vaisbrodu rengta metodinė medžiaga rugpjūčio 
pabaigoje Lietuvoje organizuojamai atkuriamajai Lietuvos 
žydų skautų stovyklai. Atsakyta į LŽB bendruomenės 
vykdančiojo direktoriaus Renaldo Vaisbrodo klausimus, 
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susijusius su LS uniformos nuostatais ir kitais skautavimo 
klausimais. Tikslintos sąvokos, įžodžio davimo nuostatai.

•  Koordinuotas pasirengimas pirmajai atkuriamajai 
Lietuvos žydų skautų stovyklai „Šabas miške“, kuri vyko 
2018 m. rugpjūčio 24-26 d. kaimo turizmo sodyboje 
„Ąžuolų giria“ (Ukmergės rajonas, Slabados kaimas). 
Stovykloje dalyvavo žydų jaunimas iš Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Panevėžio, Molėtų, taip pat – Tarptautinio 
žydų skautų forumo atstovai iš Prancūzijos. Stovykloje 
Lietuvos skautiją atstovavo brolis Audrius Vainonis, 
Skirmantė Vaičiūtė, Beatričė Tylaitė iš Vilniaus, Ignas 
Malinauskas iš Kauno. Į vykusius potencialių žydų skautų 
vadovų apmokymus buvo atvykusi Lietuvos skautijos vyr. 
skautininkė Ieva Brogienė, Pirmijos narė Urtė Petrulytė.
Daugelis stovykloje dalyvavusių žydų vaikų pirmą kartą 
patyrė gyvenimo gamtoje iššūkius – statė ir miegojo 
palapinėse, rentė iš medienos stalus, kepė skautišką 
duoną ant laužo, kepė chalą lauko krosnyje, ėjo į naktinį 
žygį. Šabo uždarymo ceremonijoje dalyvavo Fania 
Brancovska, kuri dar prieš 85 metus tapo skautiškos 
organizacijos „Bin“ veikusios Vilniuje nare. „Sesė Fania“, 
kaip ją vadino susirinkę skautai, dalinosi savo skautavimo 
patirtimi ir istorijomis apie tai kuo užsiėmė žydų skautai 
prieš karą ir nacių okupacijos metais. Faniai Brancovskai 
buvo įteiktas Lietuvos skautijos reprezentacinis 
kaklaraištis. Išsamiau: https://www.lzb.lt/2018/08/29/
pirmoji-atkuriamoji-l ietuvos-zydu-skautu-
stovykla-sabas-miske/.

•   Per Kėdainių rajone vykusį skautiškų organizacijų 
vadovų sąskrydį rugpjūčio pabaigoje susiderinta su 
Klaipėdos skautų vadovėmis dėl potencialių žydų skautų 
vadovų pakuravimo Klaipėdoje, kur planuojama steigti 
žydų skautų vienetus. Po renginio el. paštu sutarta su 
minėtomis Klaipėdos kratšto atstovėmis dėl tolimesnių 
planuojamų veiksmų.

•   Rugpjūčio 28 d. kartu su br. Audrium Vainoniu-Pumba 
dalyvauta susitikime su Lietuvos žydų bendruomenės 
(LŽB) vykdančiuoju direktoriumi Renaldu Vaisbrodu. 
Aptarta įvykusi žydų skautų stovykla, susidėliotas tolesnis 
bendrų veiksmų planas, kaip įtraukti potencialius žydų 
skautų vadovus ir žydų jaunimą į skautavimą. Aptartos 
glaudesnio bendradarbiavimo galimybės su LS ir 
Pasaulinio žydų skautų forumo atstovais. Po susitikimo 
parengta atmintinė dėl artimiausių darbų rugsėjo-spalio 
mėnesiui.

•   Rugsėjo pradžioje išsiaiškinta dėl Vilniaus, Kauno ir 
Klaipėdos sezono stovyklų uždarymo datų, suderinta 
su kraštų seniūnais ir stovyklų organizatoriais dėl 
galimybės potencialiems žydų skautų vadovams 
sudalyvauti stovyklose. Renginių datos pasiūlytos 
Lietuvos žydų bendruomenės vykdančiajam direktoriui 

Renaldui Vaisbrodui. Sukontaktuota su žydų stovykloje 
dalyvavusiais LS nariais, išsiaiškinti jų planai ir gautas 
patvirtinimas, kad visi stovykloje dalyvavę LS nariai 
planuoja toliau kartu dirbti su potencialiais žydų skautų 
vadovais. Aptartos tolimesnės veiksmų gairės dėl 
bendradarbiavimu su LŽB su stovykloje dalyvavusiais LS 
nariais, LS vyr.skautininke.

•  Lapkričio 9-11 d. tautinių bendrijų koordinatorius 
V. Beniušis dalyvavo Įvairovės tinklo (angl. Overture 
Diversity Meeting) susitikime Austrijoje, Austrijos skautų 
centre netoli Vienos. Renginio metu daugiausia dėmesio 
buvo skirta šioms temoms ir klausimams: Kaip skautai 
gali kelti ir spręsti klausimus, susijusius su etnine ir 
socialine įvairove, neįgaliųjų, pabėgėlių, LGBT, tautinių 
bendrijų įtraukimu į skautavimą. Buvo kalbamasi, kaip 
šios visuomenės grupės gali būti sėkmingai įtrauktos į 
skautišką judėjimą ir kaip spręsti su šia tema susijusius 
iššūkius. Praktikoje buvo išbandomi žaidimai, susiję 
su dialogo, pagarbos ir tarpusavio supratimo kultūros 
kūrimu. Buvo dalijamasi gerąja patirtimi, kaip skirtingose 
Europos valstybėse skautiškas judėjimas įtraukia į 
skautavimą įvairias visuomenės grupes ir sprendžia 
su šiuo įtraukimu susijusius iššūkius. Renginio metu 
sutarta toliau dalintis gerąja praktika įtraukiant įvairias 
visuomenės grupes į skautavimą (LGBT, neįgalieji, 
migrantai, pabėgėliai, tautinės bendrijos ir kt.). Lietuva 
buvo pakviesta prisijungti prie vadinamojo Iniciatyvinio 
komiteto (angl. Steering commitee), kuris kartą per 
metus organizuoja tinklo narių susirinkimus skirtingose 
Europos valstybėse, bei deleguoti į šį tinklą savo žmogų. 
V.Beniušis susitikimo dalyvius informavo, kad šį klausimą 
reikės apsvarstyti organizacijos valdymo organuose. 
Šį klausimą pristačius Pirmijoje ir Taryboje ir pasiūlius 
deleguoti žmogų, oficialaus pritarimo Pirmijoje ir Taryboje 
nebuvo sulaukta. Grįžus į Lietuvą parengtas straipsnis 
apie mokymus Austrijoje; http://www.skautai.lt/
index/article/id/2768

•   Koordinuotas harcerių įtraukimas į Vilniaus krašto 
skautų mugę, kuri vyko 2018 m. gruodžio 8 d. VGTU 
Architektūros fakultete. Renginyje dalyvavo keli harceriai, 
kurie dainavo koncerte.     
  
•   Bendras veiklos vertinimas. Kokios veiklos sritys metų 
eigoje veikė stipriai? Kokie svarbiausi pasiekimai? Ką 
reikia tobulinti, stiprinti?   
Toliau stiprintas bendradarbiavimas su Lietuvos 
lenkų harcerių (skautų) sąjunga. Dalyvauta vieni kitų 
organizuojamuose renginiuose, bendruose projektuose 
(glaudus bendradarbiavimas “Vilties medžio” projekto 
metu). Sustiprėjo bendradarbiavimas su Lietuvos žydų 
bendruomene, užmegzti ryšiai su Prancūzijos žydų 
skautais – įvyko atkuriamoji žydų skautų stovykla.
Sudalyvavus mokymuose apie socialinę įtrauktį Austrijoje, 

užmegzti ryšiai su Europos šalių skautų organizacijų 
koordinatoriais, dirbančiais su įvairių visuomenės grupių 
mažumų atstovų įtraukimo į skautavimą, pasidalinta gerają 
praktika, kurią bus galima pritaikyti ir Lietuvos skautijoje.
Savanorių, norinčių dirbti su tautinių bendrijų įtraukimu į 
skautavimą, trūkumas vis dar lieka iššūkis. 
 

LS ATSTOVAVIMAS KITŲ 
ORGANIZACIJŲ VEIKLOJE    
  
•  Kokiuose kitų organizacijų renginiuose dalyvavo skyriaus 
nariai? (kitų Lietuvos ir užsienio organizacijų, institucijų 
mokymai, konferencijos, susitikimai, stovyklos ir kt.) 
2018 m. sausį inicijuotas LS atstovų dalyvavimas 
tarptautinėje akcijoje „Mes prisimenam“ (We remember), 
skirtoje pagerbti per 2-ąjį pasaulinį karą vykusį Holokaustą 
visoje Europoje nužudytų 6 mln. žydų atminimą. Dalyvavo 
Pirmijos, Tarybos nariai, Vilniaus krašto skautai.
Dalyvauta Lietuvos lenkų skautų (harcerių) inicijuotoje 
paramos akcijoje „Vilties medis“ (aprašyta aukščiau prie 
veiklų), vykusioje Vilniuje 2018 m. vasario mėn. 
LS atstovauta Austrijoje 2018 m. lapkritį vykusiuose skautų 
vadovų mokymuose socialinės įtraukties tema, dalintasi 
gerąja praktika.      
 
•  Kas dalyvavo? Koks dalyvavimo tikslas?  
 
Holokausto minėjimo renginiuose dalyvavo Pirmijos ir 
Tarybos nariai, harcerių inicijuotoje paramos akcijoje 
dalyvavo Vilniaus ir Kauno skautai.
Visų renginių tikslas - skatinti LS narių pilietiškumą, 
toleranciją, puoselėti istorinę atmintį, skatinti socialinę 
atsakomybę, prisiminti gerojo darbelio prasmę.  
       
 
•   Kokie dalyvavimo rezultatai? Kuo dalyvavimas 
naudingas Lietuvos skautijai?

Ugdomas narių pilietiškumas, pagarba kitoms TB, 
bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis lengviau 

atsisakyti visuomenėje ir tarp LS narių dar gajų stereotipų 
apie kitų tautybių Lietuvos piliečius. Organizuojant 
bendrus renginius, LS nariai ugdo ir savo kompetencijas 
- komandinio darbo, efektyvaus komunikavimo, didelių 
renginių organizavimo ir koordinavimo, mokosi paramos 
pritraukimo (pavyzdžiui, kaip gauti paramos „Vilties 
medžio“ projektui). 
   

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ 
KOORDINATORIAUS METINĖ 
VEIKLOS ATASKAITA

Skyriaus sudėtis ir pareigos   
 
Sktn. gint. Dovilė Pilkauskienė, skyriaus koordinatorė 
Sktn. vyr. sk. Birutė Užkurienė, skyriaus koordinatorės 
pavaduotoja 
Vyr. sk. Goda Jackutė mokymų koordinatorė
S. s. Urtė Petrulytė, mokymų koordinatorė iki 2018 m. 
gruodžio mėn.      

•  Bendras skyriaus funkcijų įvertinimas. Kokios 
veiklos sritys veikė stipriausiai, kur reikia daugiau 
žmonių?     
 
Geriausiai veikė mokymų organizavimas. Tęsiami 
tradiciniai skyriaus renginiai: vadovų oazė, konkursas 
„Tikrojo mazgo riteris“, pradžiamokslio, draugininkų ir 
privalomieji mokymai. Trūksta skyriaus koordinatoriaus. 
Taip pat trūksta žmonių techniniam darbui - apklausų 
analizavimui, mokymų administravimui, savanorystės 
srities priežiūrai.       
    

VEIKLOS PLANO ATASKAITA  
    
•  Skyriaus per metus įgyvendintos veiklos (kas 
padaryta iš metų plano). 

Padaryta kasmetinė seniūnų apklausa; tęsiama vadovų 

Nuotrauka:  Igno Kalniečio
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monitoringo sistema - registruojami privalomuosius ir LS 
mokymus pabaigę vadovai; atnaujinta ir nuolat pildoma 
mokymų metodikos duomenų bazė (MS biblioteka); 
įvykdytas konkursas „Tikrojo mazgo riteris“, kuris 2018 
m. buvo ypatingas - nominuojami šimtmečio vadovai; 
GDDG suorganizuota vadovų oazė; įvykdyti draugininkų 
I ir II lygio kursai; įvykdyti pradžiamokslio kursai; įvyko 
mokymai naujiems lektoriams ,,Training of trainers”. 
      
•  Renginių, veiklų trumpas aprašymas – renginio 
(veiklos) tikslas, dalyviai (kiek dalyvių? kas jie 
tokie? Iš kur?), kiti rezultatai.    
  
Konkursas „Tikrojo mazgo riteris: šimtmečio vadovas“. 
13-oje nominacijų apdovanoti 18 vadovų iš 6 kraštų bei 
du skautiški projektai. Šiuo konkursu stiprinama „ačiū“ 
kultūra Skautijoje.
Vadovų oazė GDDG metu. Tikslas - suteikti vadovams 
erdvę gauti ir dalintis svarbia informacija ar tiesiog 
pasišnekučiuoti stiprinant tarpusavio ryšius ir draugišką 
bendravimą.
Draugininkų I lygio kursai - 17 dalyvių iš įvairių kraštų įgijo 
draugininkui reikalingas pagrindines kompetencijas., 
Draugininkų II lygio kursuose dalyvavo 7 žmonės.
Pradžiamokslio kursai (nacionaliniai) - 6 dalyviai (nauji 
vadovai) iš įvairių kraštų, Training of trainers mokymai - 
dalyvavo 9 būsimi lektoriai. 
Įvyko Draugininkų mokymai II lygio. Dalyvavo 7 vadovai. 
Įvyko užsakomieji mokymai „Lyderių kalvė“ Vilkaviškyje, 
dalyvavo 10 skautų ir patyrusių skautų. 
Įvyko užsakomieji draugininkų I lygio mokymai LS Jūrų 
skautų konferencijos vadovams. Dalyvavo 15 vadovų.
Kartu su LS Jūrų skautų konferencijos vadija organizuota 
Valtininkų kursų teorinė dalis. Dalyvavo 22 patyrę skautai 
iš Jūrų skautų konferencijos visų tuntų, Vilniaus krašto ir 
Kauno krašto.
Įvyko privalomieji mokymai (higiena, turizmas, pirma 
pagalba).  
    
•  Suplanuotos, bet neįgyvendintos veiklos. 
Priežastys, kodėl nebuvo įgyvendintos metų plane 
numatytos veiklos.     
 
Jaunimo programos stebėsena: duomenys buvo 
surinkti (draugininkų ir tuntininkų ataskaitos), tačiau dėl 
kompetetingų žmonių trūkumo ir kitų prioritetinių veiklų 
pirmenybės nebuvo atlikta analizė;
Sukurti žmogiškųjų išteklių valdymo mokymų modulį 
(20 žmonių išbando modulį) - 2016 m. gegužę - birželį 
dviejuose tarptautiniuose reinginiuose - M.O.V.I.S. 
Vokietijoje ir Europos regiono konferencijoje Norvegijoje 
sutarta su estų, latvių ir suomių atstovais dėl tarptautinio 
mokymų projekto Baltijos šalims. Sudarytas veiksmų 
planas, tačiau dėl žmogiškųjų išteklių ir poreikio estams 
ir latviams trūkumo planas toliau nebuvo vykdomas. 
Buvop ieškota būdų įgyvendinti šį planą nacionaliniu, ne 
tarptautiniu mastu, tačiau kol kas organizacijai tai, atrodo, 
nėra prioritetas.

Pasiekti augimo tikslus: šiemet vėl buvo skelbta akcija „10 
vadovų Tavo kraštui“, tačiau, skirtingai nei pernai, iš kraštų 
ir tuntų susidomėjimas buvo labai mažas, taigi pilnai 
akcija neįvyko nei viename krašte ar tunte. 
Metodika kraštų seniūnams apie vienetų steigimą taip 
pat nebuvo rengta, kadangi buvo planuota tai padaryti 
įgyvendinus bent kelias „10 naujų vadovų Tavo kraštui“ 
akcijų. 
     
•  Neplanuotos, bet įgyvendintos veiklos. Kokie 
papildomi darbai, nenumatyti metų plane buvo 
įgyvendinti. Nauji projektai, netikėti darbai ir 
pan. 
  
Suorganizuoti mokymai su kviestiniu svečiu iš Airijos 
David Keneally - ,,Asisting individuals in crisis“ - dalyvavo 
13 vadovų.

•  Bendras veiklos vertinimas. Kokios veiklos 
sritys metų eigoje veikė stipriai? Kokie svarbiausi 
pasiekimai? Ką reikia tobulinti, stiprinti?  
    
Dauguma veiklų buvo sėkmingai įgyvendintos, įvyko 
daug ir įvairių mokymų. Tačiau dalyvių aktyvumas 
(skaičius) buvo gan mažas. Vilniaus krašto vadovų 
aktyvumas labai sumažėjęs. Iš visų kitų likusių kraštų per 
metus mokymuose sudalyvauja vos vienas ar nei vieno 
dalyvio. Po ilgo laiko vėl buvo sudarytas ir paskelbtas visų 
metų mokymų planas, datos nekeičiamos, tad vadovai 
turėjo galimybę iš anksto planuotis laiką. Ateityje bus 
stengiamasi stiprinti komunikaciją, mokymus skelbti 
anksčiau, registracijai skirti laiko daugiau ir stengtis, kad 
visa informacija apie mokymus ir kitus ŽIS renginius/
projektus pasiektų visus vadovus. Taip pat susilpnėjo 
kraštų įsitraukimas į siūlomas pagalbos veiklas (pvz. 
akcija „10 vadovų tavo kraštui“). Ateityje reiktų stiprinti 
bendravimą su kraštais, seniūnų įtraukimą į nacionalinio 
lygmens veiklas, kraštų lankymą.   

BENDRADARBIAVIMAS   
   
•  Kokiose srityse buvo bendradarbiaujama 
su kitais skyriais, Tarybos nariais? Kokiose 
papildomose darbo grupėse veikė skyriaus nariai?  
(Pvz. projektų įgyvendinimo darbo grupės, 
dokumentų rengimo grupės, bendrų renginių 
organizavimo grupės).
 
Nuolat bendradarbiaujama su AS ir KS beveik visose 
veiklose ir srityse. Bendradrbiauta su Taryba rengiant naują 
būsimą Lietuvos skautijos strategijos planavimą, kuriant 
naujus dokumentus įforminti LS rekomenduojamus 
mokymus, parengtas mokymų apmokestinimo 
dokumentas dalyviui neatvykus į mokymus. 
   

UŽSIENIO REIKALŲ 
KOORDINATORIAUS METINĖ 
VEIKLOS ATASKAITA

Skyriaus sudėtis ir pareigos    
 
Psktn. Matas Daunys - skyriaus koordinatorius
Gilv., sktn, vyr. sk. Jorė Astrauskaitė - V4B3 subregiono 
koordinatorė
Vyr. sk. Monika Paulauskaitė - tarptautinės delegacijos 
vadovė
Sk. v. Ignas Balza - Tarptautinės delegacijos vadovas. 
       
•  Neužpildytos pozicijos skyriuje. Ar yra pareigų, veiklos 
sričių, kur nėra žmonių?
Pagrindindinė problema -  žmogiškųjų išteklių. šiuo metu 
reikia koordinatorių galinčių palaikyti tiesioginį kontaktą su 
savo kraštu, duodami žinoti apie tarptautines galimybes, 
kurias siūlo organizacija.     

Sritys ar pareigos, kurioms reikia daugiau 
žmogiškųjų resursų, nei yra dabar:

•  Užsienio skautų delegacijų Lietuvoje koordinatorius;

•  Nacionalinių delegacijų į užsienio stovyklas 
koordinatorius; 

• Kraštų atstovai tarptautinėms veikloms populiarinti.
Kompetencijos, kurių reikėtų šioms sritims įgyvendinti: 

• Komunikacijos bei viešinimo socialiniuose ir kituose 
tinklapiuose įgūdžiai;

•  Taisyklinga rašytinė lietuvių kalba bei geras anglų kalbos 
suvokimas informacijos vertimui ir skelbimui;

•  Minimali patirtis tarptautinėse veiklose;
•  Noras aktyviai įsitraukti į skyriaus veiklas.   
     
•  Bendras skyriaus funkcijų įvertinimas. Kokios 
veiklos sritys veikė stipriausiai, kur reikia daugiau 
žmonių?
      
2018-tais metais pastebėtas didelis padidėjimas Lietuvą 
vizituojančių, bei čia renginiuose dalyvaujančių užsienio 
skautų vienetų skaičius. Tautinėje stovykloje dalyvavo 
rekordinis skaičius skautų iš užsienio, bei garbūs svečiai - 
Pasaulinės skautų judėjimo organizacijos (WOSM) Europos 
regiono komiteto nariai, bei Europos Skautų fondo garbės 
pirmininkas. Dirbta daug ir su Ambasadomis, užmegzti 
glaudūs ryšiai su šalių atstovais Lietuvoje. 

VEIKLOS PLANO ATASKAITA 
 
•  Skyriaus per metus įgyvendintos veiklos (kas 
padaryta iš metų plano).  

Planuojant 2018 metų veiklos planą tarptautiniai 
atstovavimo renginiai buvo priskirti strateginiam veiklos 
planui. Dauguma metų pradžioje suplanuotų veiklų 
buvo įgyvendintos. Svarbu paminėti, jog pagal veiklos 
planavimo sistemą, metų bėgyje yra galimybė atsižvelgti 
į neplanuotus darbus ir juos įtraukti į vykdomas veiklas. 
Remiantis vėliausiai atnaujinto metų plano informacija, 
įvyko 50% suplanuotų veiklų. 
 
•  Renginių, veiklų trumpas aprašymas – renginio 
(veiklos) tikslas, dalyviai (kiek dalyvių? kas 
jie tokie? Iš kur?), kiti rezultatai.   
 
Kasmet tarptautininkų komanda įgyvendina tiek naujai 
suplanuotas, tiek netikėtas bei einamąsias veiklas. 
Einamosios skyriaus veiklos apima išorinę komunikaciją 
su užsienio skautais, pagalba jiems atvykstant į 
Lietuvą, ieškant vienetų draugystėms Lietuvoje ir 
kita. Kita kasmetinė veikla - vidinė komunikacija su 
Lietuvos skautijos nariais. Skyrius, pasitelkdamas 
įvairias komunikacines priemones, informuoja narius 
apie tarptautines galimybes, stovyklas, projektus ir 
renginius, prie kurių galima prisijungti. Dar viena be 
galo svarbi skyriaus misija - edukacinė. Tarptautininkų 
komanda dalinasi savo žiniomis su LS nariais, populiarina 
tarptautinį skautavimą ir jo reikšmę skautiškame kelyje. 
URS nariai kasmet apmoko ir supažindina tarptautinių 
renginių delegatus su įprasta atstovavimo praktika, 
taip pat - prisideda prie vienetų vadovų kompetencijos 
kėlimo. Toliau supažindiname su 2018 metais vykusiais 
tarptautiniais renginiais, kuriuose dalyvavo Lietuvos 
skautijos atstovai.

Pačioje 2018 metų pradžioje, Vengrijoje  įvyko V4B3 
subregiono antrasis susitikimas. Kas tas V4B3? Tai tam 
tikrose Europos regionuose esančio šalys: V4 - Vengrija, 
Čekija, Slovakija, Lenkija, o B3 - Lietuva, Latvija, Estija. Tai 
jau antrasis toks susitikimas, kurio metu šalių atstovai vystė 
idėją, kuri buvo buvo pradėta 2016m. Birželį, Norvegijoje, 
Pasaulio skautų judėjimo organizacijos (toliau - WOSM) ir 
Pasaulio skaučių asociacijos (toliau - WAGGGS) Europos 
komferencijoje, skautijos delegacijai susitikus kitas 
V4B3 šalių delegacijas. Susitikimą koordinavo Lietuvos 
skautijos narė - Jorė Astrauskaitė.

Kasmetiniai tarptautiniai WOSM ir WAGGGS organizacijų 
mokymai „The Academy“ 2018 metų lapkričio 
mėnesį vyko Makedonijoje. Įprastai šie mokymai yra 
skirti nacionalinio lygmens skautiškų organizacijų 
atstovams, kurie siekia pagilinti žinias ir kompetencijas 
savanoriaujamoje veikloje. Mokymų metu vykdomos 
sesijos, temomis: skautiškų organizacijų atstovavimas 
visuomenėje; strategijos vystymas; jaunimo įgalinimas; 
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lyderystė ir kita. Lietuvos skautijai renginyje atstovavo 
sesės Beatričė Leiputė, Martyna Varkalytė, Urtė Petrulytė. 

Šiais metais susibūrė ir darbus pradėjo Baltic Jamboree 
stovyklos delegacija. Lietuvos delegacijai vadovauja sesė 
Monika Paulauskaitė ir brolis Ignas Balza. Programos 
komandoje prisijungė dvi sesės - Urtė Petrulytė ir Martyna 
Varkalytė. Stovykla įvyks jau kitais metais Latvijoje.

Šiais metais Lietuvos skautijos nariai dalyvavo ir 
tarptautiniuose jaunimo programos renginiuose. 
„Susiradau daug draugų iš įvairiausių pasaulio vietų, 
pamačiau, kuo mes skiriamės ir kuo nesiskiriam nuo kitų. 
Supratau, jog su skautais visur ir visada gerai, nesvarbu 
kokios šalies“ - taip apie aštuntąjį tarptautinį Šardžos 
skautų susitikimą prisiminimais dalinasi brolis Aurimas. 
Daugiau įspūdžių čia: http://www.skautai.lt/index/
article/id/2709 Brolis Titas ir Paulina apie Pietų Korėjoje 
vykusį „World Youth Camp“ prisiminimais dalinasi taip – 
„Sunku net įsivaizduoti, kokią didelę svarbą Pietų Korėjoje 
turi K-Pop muzika ir kaip žmonės, tiesiogine ta žodžio 
prasme, alpsta pamatę atlikėjus gyvai!“. Įspūdžius rasite čia: 
http://www.skautai.lt/index/article/id/2712 

Lapkričio 19-20 d. Europos Jaunimo Centre (Strasbūre, 
Prancūzijoje) vyko Europos Tarybos organizuotas 
tarptautinis seminaras apie romų tautybės jaunimo 
poziciją politikoje. Lietuvos skautijos narys Titas Gurskis 
čia dalyvavo kartu su 30 atstovų tiek iš organizacijų, 
tiesiogiai dirbančių su romų jaunimu, tiek iš kitų jaunimo 
organizacijų, kurios nebūtinai dirba su romais, tačiau išlieka 
atviros visiems. „Svarbiausia – priimti visus atvira širdimi ir 
nuoširdžia šypsena, tada visus įmanomus kreipinius pakeis 
paprastas, bet nuostabus: „Broli/Sese...“ - taip savo patirtį 
apie renginį skautatinklyje apibūdino Titas. Daugiau rasite 
čia: http://www.skautai.lt/index/article/id/2775 

Barselonoje, rugsėjo 5-9 d įvyko jūrų skautų vadovų 
suvažiavimas Eurosea 14, kuriame dalyvavo sesės Asta 
ir Ugnė. Sesė Asta dalyvavo rinkimuose ir buvo išrinkta į 
Odisėjo grupę, kuri dirba su jūrų skautais Europos regione.
Sesė Daura dalyvavo The Communications Forum 
2018 Taline. Forumo metu Europos regiono skautiškos 
organizacijos dalinasi gerosiomis patirtimis ir sprendžia 
bendrus iššūkius.Taip pat, pasitelkiant komunikacijos 
priemones, aptariami skautų įvaizdžio kūrimo metodai.

Pagrindinė 2018 metų užduotis - užtikrinti saugų ir 
sklandų užsienio skautų vienetų dalyvavimą Tautinėje 
stovykloje „Laužų karta“. To pasekoje buvo glaudžiai 
dirbama su tautinės stovyklos užsienio ryšių komanda. 

Buvo kuriami ir platinami naujienlaiškiai, dirbama su 
ambasadomis Lietuvoje ir užsienyje, tarptautiniuose 
renginiuose platinama dalinamoji medžiaga ir pasakojama 
apie stovyklą.  

•  Suplanuotos, bet neįgyvendintos veiklos. 
Priežastys, kodėl nebuvo įgyvendintos metų plane 
numatytos veiklos.     
 
Dalis suplanuotų, bet neįvykusių veiklų buvo 
neįgyvendintos dėl neteisingo tikslo įsivardinimo, prasto 
planavimo ar žmogiškųjų išteklių trūkumo. Kai kurių 
suplanuotų veiklų rezultatai tik netiesiogiai priklauso nuo 
URS komandos pastangų. 

Neįgyvendintos arba iš dalies įgyvendintos veiklos:

•  2 asmenys dalyvavo European Scout Symposium - 
renginys įvyks 2019 metais. 
•  Educational Methods Forum, Rumunija dalyvavo 2 LS 
nariai - dėl ligos renginyje dalyvavo tik vienas LS atstovas.
•  Įrankio užsienio skautams dalyvauti kraštų stovyklose 
sukūrimas - įrankio kūrimas atidėtas dėl laiko stokos.
•  Surasti Roverway 2018 ir WSJ 2019 delegacijų vadovus 
- atlikta apklausa, paaiškėjo, kad nėra norinčių vykti į 
renginį.        
•  Neplanuotos, bet įgyvendintos veiklos. Kokie papildomi 
darbai, nenumatyti metų plane buvo įgyvendinti. Nauji 
projektai, netikėti darbai ir pan.  
•  Pagalba Lietuvos skautijos atstovams ruošiantis Korėjos 
skautų stovyklai;
•  Iš anksto planuojant metų veiklas, nebuvo planuota 
dalyvauti  Europos Tarybos organizuotame tarptautiniame 
seminare apie romų tautybės jaunimo poziciją politikoje.  
    
•  Bendras veiklos vertinimas. Kokios veiklos 
sritys metų eigoje veikė stipriai? Kokie svarbiausi 
pasiekimai? Ką reikia tobulinti, stiprinti? 
  
Skyrius pirmoje metų pusėje buvo lėtesnis dėl 
koordinatoriaus nuotolinio darbo su likusia Pirmija.  Dažnu 
atveju einamųjų darbų palaikymas užima labai daug laiko, 
todėl nelieka resursų kai kurioms suplanuotoms naujoms 
veikloms įgyvendinti. Daug laiko buvo skirta praeitais 
metais paminėtoje Lietuvos skautijos atstovavimo užsienio 
renginiuose sistemos kūrimui. To pasekoje sukurta sutartis 
ir patobulinta ataskaitų forma tam, kad mokymuose ar 
kitame renginyje dalyvavę asmenys atsivežtos patirties 
perduotų kitiems skautams, bei tiesiogiai panaudotų 
naujus įgūdžius. Daug laiko skirta tautinės stovyklos 
tarptautinėms delegacijoms ir darbui su jais.

ADMINISTRACIJOS SKYRIAUS KOORDINATORĖS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

Asmenų administracijos pozicijose sąrašas:

Nuolatos skyriuje dirbantys asmenys: s.v., psktn. Simonas Dapkus – atsakingas už nario pažymėjimą, vyr. sk. psktn. Justina 
Milutytė – atsakinga už atributiką, sktn. bud. Jurgis Uleckas – atsakingas už ūkį, gilv. vyr. sktn., vyr. sk. Benita Mincevičiūtė 
– atsakinga už Gražių dainelių daug girdėjau konkursą, s. s. Eglė Liagaitė - atsakinga už nacionalinius renginius,  s. s. Gabija 
Vaitkevičiūtė – atsakinga už naujienlaiškio rengimą, psktn. vyr. sk. Simona Uleckienė – skyriaus koordinatorė.
Laikini skyriaus savanoriai: psktn., vyr. sk. Martyna Varkalytė, vyr. sk. Ieva Paškauskaitė, vyr. sk. Ona Gintė Uldinskaitė,  pat. 
sk. Ūla Ginelevičiūtė, pat. sk. Skirmantė Vaičiūtė, pat. sk. Aurėja Bilevičiūtė, pat. sk. Paulina Leškevičiūtė, pat. sk. Adelė 
Zajančkauskaitė, pat. sk. Gabrielė Mačerauskaitė, pat. sk. Monika Nekrošiūtė, pat. sk. Monika Želvytė. 

SKAUTIŠKA PARDUOTUVĖ

2018 m. atributikos skyriaus kuratore vis dar liko psktn. Justina Milutytė. Metų eigoje buvo tęsiama prekyba elektroninėje 
parduotuvėje, bedradarbiauta su WOSM skautiška parduotuve. Bendradarbiauta su organizacijos nariais, vienetų vadovais 
aprūpinant juos skautiškomis prekėmis.
2018 metų eigoje atnaujintas prekių katalogas.
Atributika taip pat prekiauta nacionalinių renginių metu: Vilniuje bei Kaune. Skautiška parduotuvė veikė visos Tautinės 
stovyklos „Laužų karta“ metu. 
2018 metais buvo užsakytos 599 uniformos.

ORGANIZACIJOS ŪKIS

2018 m. didžiausias iššūkis buvo amens duomenų teisinės apsaugos įstatymo integravimas ir pritaikymas organizacijoje. 
Atnaujintos narystės ir savanorystės sutartys. Apžvelgta nauja duomenų bazės versija. Sukurtos duomenų apsaugos 
taisyklės. 
Namo nakvynės statistika: 2018 m. skautų name nakvojo 24 kartus 242 žmonės. 
Intensyvi vasara įtakojo mažėjantį nakvynių skaičių vasaros sezono metu, taip pat nuolatiniai LS vykdomi renginiai 
neleidžia priimti lankytojų dažnai.

Administracijos skyriaus koordinatorės metinė veiklos ataskaita 
 
Asmenų administracijos pozicijose sąrašas: 
Nuolatos skyriuje dirbantys asmenys: s.v., psktn. Simonas Dapkus – atsakingas už nario pažymėjimą, 
vyr. sk. psktn. Justina Milutytė – atsakinga už atributiką, sktn. bud. Jurgis Uleckas – atsakingas už 
ūkį, gilv. vyr. sktn., vyr. sk. Benita Mincevičiūtė – atsakinga už Gražių dainelių daug girdėjau 
konkursą, s. s. Eglė Liagaitė - atsakinga už nacionalinius renginius,  s. s. Gabija Vaitkevičiūtė – 
atsakinga už naujienlaiškio rengimą, psktn. vyr. sk. Simona Uleckienė – skyriaus koordinatorė. 
Laikini skyriaus savanoriai: psktn., vyr. sk. Martyna Varkalytė, vyr. sk. Ieva Paškauskaitė, vyr. sk. 
Ona Gintė Uldinskaitė,  pat. sk. Ūla Ginelevičiūtė, pat. sk. Skirmantė Vaičiūtė, pat. sk. Aurėja 
Bilevičiūtė, pat. sk. Paulina Leškevičiūtė, pat. sk. Adelė Zajančkauskaitė, pat. sk. Gabrielė 
Mačerauskaitė, pat. sk. Monika Nekrošiūtė, pat. sk. Monika Želvytė.  
 
Skautiška parduotuvė 
2018 m. atributikos skyriaus kuratore vis dar liko psktn. Justina Milutytė. Metų eigoje buvo tęsiama 
prekyba elektroninėje parduotuvėje, bedradarbiauta su WOSM skautiška parduotuve. 
Bendradarbiauta su organizacijos nariais, vienetų vadovais aprūpinant juos skautiškomis prekėmis. 
2018 metų eigoje atnaujintas prekių katalogas. 
Atributika taip pat prekiauta nacionalinių renginių metu: Vilniuje bei Kaune. Skautiška parduotuvė 
veikė visos Tautinės stovyklos „Laužų karta“ metu.  
2018 metais buvo užsakytos 599 uniformos.  
 
Pardavimo vieta Suma 2015 Suma 2016 Suma 2017 Suma 2018 
Internetinė parduotuvė 4666,75 EUR 5742,85 EUR 6944,30 EUR 12543,00 EUR 
Nacionaliniai renginiai 1872,60 EUR 2197,30 EUR 2316,29 EUR 2929,41 EUR 
Vasaros stovyklos 530,98 EUR 724,56 EUR - - 
Nacionalinėje būstinėje 370,50 EUR 411,50 EUR 640,10 EUR 495,50 EUR 
Išorės projektai 
(Krepšeliai) 

13248,70 EUR 23060,55 EUR 14380,80 EUR 12098,00 EUR 

VISO: 20.689,53 EUR 32.136,76 EUR 24.281,49 EUR 28.065,91 EUR 
 
Organizacijos ūkis 
2018 m. didžiausias iššūkis buvo amens duomenų teisinės apsaugos įstatymo integravimas ir 
pritaikymas organizacijoje. Atnaujintos narystės ir savanorystės sutartys. Apžvelgta nauja duomenų 
bazės versija. Sukurtos duomenų apsaugos taisyklės.  
Namo nakvynės statistika: 2018 m. skautų name nakvojo 24 kartus 242 žmonės.  
Intensyvi vasara įtakojo mažėjantį nakvynių skaičių vasaros sezono metu, taip pat nuolatiniai LS 
vykdomi renginiai neleidžia priimti lankytojų dažnai.  
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NACIONALINIAI RENGINIAI

2018 m. organizuoti jau tradiciniai nacionaliniai renginiai 
– dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“, eilinis 
vadovų suvažiavimas, Pavasario šventė „Jurginės Vilniaus 
miestui“, vadovų sąskrydis, Beatliejaus Taikos Ugnies akcija, 
„Nuspalvink Lietuvą“.

Skautų dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau 
2018“

Sausio 20 d. Vytauto Didžiojo universiteto didžiojoje salėje 
vyko XIX skautų dainų konkursas „Gražių dainelių daug 
girdėjau“, skirtas Lietuvos skautų judėjimo šimtmečiui ir 
vyriausiojo skautininko Felikso Šakalio atminimui. Šiais 
metais konkurse dalyvavo visų Lietuvoje veikiančių skautiškų 
organizacijų nariai. Finale dalyvavo skautai iš 8 LS kraštų, tai pat 
į finalą buvo pakviesti Lietuvos nacionalinės Europos skautų 
asociacijos, Žemaitijos skautų organizacijos, Lietuvos skautų 
sąjungos ir Lietuvos lenkų harcerų sąjungos nariai. Pasirodė 
47 kolektyvai (solistai, duetai-trio ir ansambliai). Visi konkurso 
atrankų dalyviai turėjo atlikti: vieną iš dviejų privalomų dainų 
- Lietuvos skautų judėjimo šimtmečio dainą „Sudainuokime 
Lietuvą“ arba „Šimtas metų“; patriotinę lietuvių liaudies 
dainą ir laisvai pasirinktą dainą. Atrankiniai turai kraštuose 
vyko 2018 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais. Konkursą 
organizavo 100-mečio renginių koordinatorė gilv., vyresn. 
sktn., vyr. sk. Benita Mincevičiūtė. Konkursą rėmė 9 įstaigos 
ir organizacijos bei privatūs asmenys, savo prizus konkurso 
dalyviams įsteigė ir atskiri skautiški vienetai. Visi dalyviai 
buvo apdovanoti skautiškais dainynėliais ir 100-mečio dainų 
CD. Bendra konkurso sąmata – 8.500,00 EUR, iš jų 5.700,00 
EUR – rėmėjų lėšos. Konkursą vedė aktorius br. Paulius 
Tamolė, tai suteikė renginiui profesionalumo. Konkurso 
metu vadovai galėjo apsilankyti jau tradicinėje, nacionalinių 
renginių metu veikiančioje „Vadovų oazėje“. Pertraukos 
metu dalyviai bendravo ir dalinosi skautiškomis istorijomis. 
Po konkurso visi dalyviai buvo nustebinti 100 tortų. GRAND 
PRIX atiteko - Lietuvos skautų sąjungos Vilniaus Pilies tunto 
vadovų ansambliui „Penki Maironio pirštai“, kurie atliko repą 
apie Nepriklausomybės akto signatarus. Šimtmečiui skirto 
konkurso vertinimo komisiją sudarė: Benjaminas Žemaitis 
(komisijos pirmininkas), Juozas Meldžiukas, Irena Didžiulienė, 
br. Giedrius Vaidelis, s. Rėda Šakalytė ir s. Almė Jurevičienė, 
Rasa Navickienė.
Minint Lietuviškosios skautybės 100-metį, skautiškos 
organizacijos Lietuvoje kartu organizavo pavasario šventę 
„Jurginės Vilniaus miestui“. Renginys sukvietė 1800 skautų į 
Vilnių. 

Vadovų sąskrydis buvo skirtas visoms skautiškoms 
organizacijoms, kuris vyko rugpjūčio 24-26 d. Kėdainių r. 
Šiais metais pagrindinis dėmesys buvo skiriamas vadovams, 
dalyvavusiems tautinėje stovykloje „Laužų karta“. Pagrindinis 
tikslas - susitikti, pabūti kartu, aptarti patirtus nuotykius. 
Programoje buvo skirtingos sesijos, kurias vedė ir mūsų 
skautai, taip pat ir kviestiniai svečiai. Šeštadienio vakarą vyko 
A. Kaniavos koncertas. Sąskrydyje dalyvavo 144 dalyviai, iš 6 

skautiškų organizacijų.
Vadovų sąskrydžiui išleista 2.206,00 EUR, dalyvio mokesčio 
surinkta – 447,00 EUR, 300,00 EUR parama skirta iš vykdyto 
projekto „Augti! Plėstis! Užtikrinti!”, remiamo Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos. Tautinės stovyklos likutis skyrė 
likusį lėšų skirtumą - 1.459,00 EUR.

Akcija „Nuspalvink Lietuvą!“
Jau trečius metus įgyvendinta akcija „Nuspalvink Lietuvą!“, 
skirta padėti seneliams ir šeimoms gyvenančioms 
nuosavuose namuose, tačiau neturintiems galimybių tvarkyti 
savo namo fasado ar vidaus patalpų. Šiais metais projektas 
tapo tarptautinis, kadangi prie akcijos prisijungė ir didžioji 
dalis dalyvių buvo Prancūzijos skautai. Svečiai, kurių buvo 
apie 50, kartu su Lietuvos skautijos nariais pradžiugino 3 
varginai gyvenančius senolius Kaune ir Kauno rajone.  Akcijos 
namų šeimininkai buvo atrinkti bendradarbiaujant su Maltos 
ordinu.
Akcija „Nuspalvink Lietuvą!“ ir kitais metais kvies visus 
vyresniuosius skautus prisijungti prie Lietuvos spalvinimo. 
Šiais metais akcijoje kvietėme dalyvauti ne tik vyresniuosius 
skautus, bet ir patyrusius skautus, taip skatinant socialinės 
veiklos įgyvendinimą. 

Betliejaus Taikos Ugnis (BTU)
Jau tradiciškai prieš Šv. Kalėdas skautai Lietuvoje kvietė 
miestiečius dalintis šiluma ir į namus parsinešti truputėlį 
taikos bei šilumos. Beatliejaus Taikos Ugnies akcija šiais metais 
prasidėjo šūkiu: „Taikos ugnis – vienijanti įvairovę“ kviečia mus 
bendrauti ir skleisti taiką pirmiausia artimoje aplinkoje. Mes, 
skautai, stengiamės skatinti taiką ir supratingumą mažais 
žingsneliais. Taikos šviesa iš Jėzaus Kristaus gimimo grotos 
Betliejuje mums yra ženklas taikos, kuri, nepriklausomai nuo 
religijos ar tautybės, jungia visus žmones. Šiais metais BTU 
rengimo grupėje Lietuvos skautiją atstovavo s. s. Eglė Liagaitė 
(Pirmija). Lietuvos skautai ugnį perėmė iš lenkų skautų 
organizacijos ZHP Związek Harcerstwa Polskiego Lietuvos-
Lenkijos pasienyje ir perdavė ugnį latvių skautų organizacijai 
Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija (LSGCO).
Apibendrinant simbolinė ugnis buvo dalinama visuose 
Lietuvos skautijos kraštuose. Iš viso LS narių iniciatyva BTU 
ugnis pasklido daugiau negu 70 bažnyčių visoje Lietuvoje, 
taip pat buvo aplankytos ligoninės, vaikų globos namai, 
senelių namai, savivaldybės, LR Prezidentūra, LR Seimas, 
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos, LR Švietimo ir mokslo ministerija, 
LR Sveikatos ministerija, LR Krašto apsaugos ministerija, 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ugdymo plėtotės 
centras, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba bei kitos 
institucijos. Akcija Lietuvoje įgyvendinama jau 22 metus, jos 
įgyvendinimas, sklaida ir reikalavimai kyla, tačiau pastebima 
nemažai komunikacijos problemų tarp įgyvendinančių 
organizacijų, sistemingumo ir tikslesnio koordinavimo 
skleidžiant žinutę į Lietuvos regionus bei koordinuojant 
veiklas su nacionalinėmis institucijomis. Pastebima, jog 
visuomenės ir institucijų požiūris į šią akciją gerėja ir ugnį 
pasitinka daug šilčiau. Tikimasi, jog 2019 metais ši akcija taps 
dar palankesnė ir laukiamesnė.

SEKRETORIATAS

Gautų - išsiųstų laiškų, užklausų, dokumentų skaičius.

2018 m. gaunamų dokumentų kiekis padidėjo beveik dvigubai dėl 100-mečio minėjimo veiklų, bei tautinės 
stovyklos.

Vadovų sąskrydžiui išleista 2.206,00 EUR, dalyvio mokesčio surinkta – 447,00 EUR, 300,00 EUR 
parama skirta iš vykdyto projekto „Augti! Plėstis! Užtikrinti!”, remiamo Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos. Tautinės stovyklos likutis skyrė likusį lėšų skirtumą - 1.459,00 EUR. 
 
Akcija „Nuspalvink Lietuvą!“ 
Jau trečius metus įgyvendinta akcija „Nuspalvink Lietuvą!“, skirta padėti seneliams ir šeimoms 
gyvenančioms nuosavuose namuose, tačiau neturintiems galimybių tvarkyti savo namo fasado ar 
vidaus patalpų. Šiais metais projektas tapo tarptautinis, kadangi prie akcijos prisijungė ir didžioji dalis 
dalyvių buvo Prancūzijos skautai. Svečiai, kurių buvo apie 50, kartu su Lietuvos skautijos nariais 
pradžiugino 3 varginai gyvenančius senolius Kaune ir Kauno rajone.  Akcijos namų šeimininkai buvo 
atrinkti bendradarbiaujant su Maltos ordinu. 
Akcija „Nuspalvink Lietuvą!“ ir kitais metais kvies visus vyresniuosius skautus prisijungti prie 
Lietuvos spalvinimo. Šiais metais akcijoje kvietėme dalyvauti ne tik vyresniuosius skautus, bet ir 
patyrusius skautus, taip skatinant socialinės veiklos įgyvendinimą.  
 
Betliejaus Taikos Ugnis (BTU) 
Jau tradiciškai prieš Šv. Kalėdas skautai Lietuvoje kvietė miestiečius dalintis šiluma ir į namus 
parsinešti truputėlį taikos bei šilumos. Beatliejaus Taikos Ugnies akcija šiais metais prasidėjo šūkiu: 
„Taikos ugnis – vienijanti įvairovę“ kviečia mus bendrauti ir skleisti taiką pirmiausia artimoje 
aplinkoje. Mes, skautai, stengiamės skatinti taiką ir supratingumą mažais žingsneliais. Taikos šviesa 
iš Jėzaus Kristaus gimimo grotos Betliejuje mums yra ženklas taikos, kuri, nepriklausomai nuo 
religijos ar tautybės, jungia visus žmones. Šiais metais BTU rengimo grupėje Lietuvos skautiją 
atstovavo s. s. Eglė Liagaitė (Pirmija). Lietuvos skautai ugnį perėmė iš lenkų skautų organizacijos 
ZHP Związek Harcerstwa Polskiego Lietuvos-Lenkijos pasienyje ir perdavė ugnį latvių skautų 
organizacijai Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija (LSGCO). 
Apibendrinant simbolinė ugnis buvo dalinama visuose Lietuvos skautijos kraštuose. Iš viso LS narių 
iniciatyva BTU ugnis pasklido daugiau negu 70 bažnyčių visoje Lietuvoje, taip pat buvo aplankytos 
ligoninės, vaikų globos namai, senelių namai, savivaldybės, LR Prezidentūra, LR Seimas, Jaunimo 
reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, LR Švietimo ir mokslo 
ministerija, LR Sveikatos ministerija, LR Krašto apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba bei kitos institucijos. 
Akcija Lietuvoje įgyvendinama jau 22 metus, jos įgyvendinimas, sklaida ir reikalavimai kyla, tačiau 
pastebima nemažai komunikacijos problemų tarp įgyvendinančių organizacijų, sistemingumo ir 
tikslesnio koordinavimo skleidžiant žinutę į Lietuvos regionus bei koordinuojant veiklas su 
nacionalinėmis institucijomis. Pastebima, jog visuomenės ir institucijų požiūris į šią akciją gerėja ir 
ugnį pasitinka daug šilčiau. Tikimasi, jog 2019 metais ši akcija taps dar palankesnė ir laukiamesnė.
        
Sekretoriatas 
Gautų - išsiųstų laiškų, užklausų, dokumentų skaičius. 
Gauti 
dokumentai 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Pranešimų 7 3 16 4 12 18 
Kvietimų 5 3 8 1 5 6 
Prašymų 3 2 0 11 9 4 
Raštų 17 21 45 29 24 32 
Įsakymas 0 0 0 2 0 18 
Pažyma 0 0 0 3 4 41 
Ataskaita 0 0 0 2 2 6 
Kita 0 0 0 8 10 20 
Iš viso: 32 29 69 60 66 123 

 
2018 m. gaunamų dokumentų kiekis padidėjo beveik dvigubai dėl 100-mečio minėjimo veiklų, bei 
tautinės stovyklos. 
Išsiųsti 
dokumentai 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Delegavimo 
raštai 

2 3 6 2 4 5 

Garantinis raštas 1 1  2 6 6 
Įgaliojimai 10 2 17 70 34 38 
Kvietimai 4 3 5 0 6 23 
Lydraštis 1 2 14 12 27 43 
Pažymos 12 24 35 39 31 27 
Pranešimai 1 2 0 1 0 0 
Prašymai 24 27 62 28 34 57 
Raštai 7 5 11 20 15 24 
Rekomendacijos 2 1 4 2 9 7 
Sutikimai 2 0 0 0 0 0 
Skundai    6 0 0 
Neformaliojo 
vaikų švietimo 
administravimas 

   196 214 208 

Iš viso: 67 68 154 378 380 438 
 
Išsiunčiamų dokumentų kiekis 2018 m. šiek tiek padidėjo, pagrindinė didėjimo priežastis - didėjanti 
organizacija, daugiau vykdomų veiklų, akcijų, projektų. Gana didelis skaičius vis tiek išlieka 
padedant kraštams vykdyti komunikaciją su vietos institucijomis, organizacijos stojimo sutarčių 
pasirašymo procedūra, neformaliojo vaikų švietimo projektas.    
   
Sutartys 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Paramos ir 
paskolos 

9 1 4 5 0 4 

Darbo 5 0 (KM 7) 0 1 0 2 
Kitos 59 34 60 106 113 98 
Savanorystės 80 34 81 127 84 56 
Stojimo 0 0 62 84 83 24 
Iš viso: 73 23 145 323 206 184 

 
2018 metais pasirašytas sutarčių kiekis šiek tiek sumažėjo. Pagrindinis mažėjimas - savanorystės ir 
narystės sutarčių pasirašyme, dėl atnaujintų sutarčių.    
  
Laiškai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Gauti 1593 4676 11253 7468 8469 9514 
Išsiųsti 1547 4892 12082 8714 9627 10214 
Iš viso: 3140 9659 23335 16182 18096 19728 

        
LS dokumentų tvarkymo, archyvavimo, prieinamumo įvertinimas. 
Parengti 4 Pirmijos ir 6 Tarybos protokolai. Puslapyje www.skautai.lt paskelbti 4 Pirmijos protokolų 
išrašai, atnaujinti puslapyje skelbiami nuostatai. 

Nuotrauka: Tomas Rimkus
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Išsiunčiamų dokumentų kiekis 2018 m. šiek tiek padidėjo, pagrindinė didėjimo priežastis - didėjanti organizacija, 
daugiau vykdomų veiklų, akcijų, projektų. Gana didelis skaičius vis tiek išlieka padedant kraštams vykdyti 
komunikaciją su vietos institucijomis, organizacijos stojimo sutarčių pasirašymo procedūra, neformaliojo vaikų 
švietimo projektas. 

2018 metais pasirašytas sutarčių kiekis šiek tiek sumažėjo. Pagrindinis mažėjimas - savanorystės ir narystės 
sutarčių pasirašyme, dėl atnaujintų sutarčių. 

LS dokumentų tvarkymo, archyvavimo, prieinamumo įvertinimas.
Parengti 4 Pirmijos ir 6 Tarybos protokolai. Puslapyje www.skautai.lt paskelbti 4 Pirmijos protokolų išrašai, 
atnaujinti puslapyje skelbiami nuostatai.
Visi dokumentai yra saugomi Lietuvos skautijos nacionaliniame biure, su visais dokumentais galima susipažinti 
atvykus į biurą arba pateikus užklausą.

 
2018 m. gaunamų dokumentų kiekis padidėjo beveik dvigubai dėl 100-mečio minėjimo veiklų, bei 
tautinės stovyklos. 
Išsiųsti 
dokumentai 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Delegavimo 
raštai 

2 3 6 2 4 5 

Garantinis raštas 1 1  2 6 6 
Įgaliojimai 10 2 17 70 34 38 
Kvietimai 4 3 5 0 6 23 
Lydraštis 1 2 14 12 27 43 
Pažymos 12 24 35 39 31 27 
Pranešimai 1 2 0 1 0 0 
Prašymai 24 27 62 28 34 57 
Raštai 7 5 11 20 15 24 
Rekomendacijos 2 1 4 2 9 7 
Sutikimai 2 0 0 0 0 0 
Skundai    6 0 0 
Neformaliojo 
vaikų švietimo 
administravimas 

   196 214 208 

Iš viso: 67 68 154 378 380 438 
 
Išsiunčiamų dokumentų kiekis 2018 m. šiek tiek padidėjo, pagrindinė didėjimo priežastis - didėjanti 
organizacija, daugiau vykdomų veiklų, akcijų, projektų. Gana didelis skaičius vis tiek išlieka 
padedant kraštams vykdyti komunikaciją su vietos institucijomis, organizacijos stojimo sutarčių 
pasirašymo procedūra, neformaliojo vaikų švietimo projektas.    
   
Sutartys 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Paramos ir 
paskolos 

9 1 4 5 0 4 

Darbo 5 0 (KM 7) 0 1 0 2 
Kitos 59 34 60 106 113 98 
Savanorystės 80 34 81 127 84 56 
Stojimo 0 0 62 84 83 24 
Iš viso: 73 23 145 323 206 184 

 
2018 metais pasirašytas sutarčių kiekis šiek tiek sumažėjo. Pagrindinis mažėjimas - savanorystės ir 
narystės sutarčių pasirašyme, dėl atnaujintų sutarčių.    
  
Laiškai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Gauti 1593 4676 11253 7468 8469 9514 
Išsiųsti 1547 4892 12082 8714 9627 10214 
Iš viso: 3140 9659 23335 16182 18096 19728 

        
LS dokumentų tvarkymo, archyvavimo, prieinamumo įvertinimas. 
Parengti 4 Pirmijos ir 6 Tarybos protokolai. Puslapyje www.skautai.lt paskelbti 4 Pirmijos protokolų 
išrašai, atnaujinti puslapyje skelbiami nuostatai. 

 
2018 m. gaunamų dokumentų kiekis padidėjo beveik dvigubai dėl 100-mečio minėjimo veiklų, bei 
tautinės stovyklos. 
Išsiųsti 
dokumentai 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Delegavimo 
raštai 

2 3 6 2 4 5 

Garantinis raštas 1 1  2 6 6 
Įgaliojimai 10 2 17 70 34 38 
Kvietimai 4 3 5 0 6 23 
Lydraštis 1 2 14 12 27 43 
Pažymos 12 24 35 39 31 27 
Pranešimai 1 2 0 1 0 0 
Prašymai 24 27 62 28 34 57 
Raštai 7 5 11 20 15 24 
Rekomendacijos 2 1 4 2 9 7 
Sutikimai 2 0 0 0 0 0 
Skundai    6 0 0 
Neformaliojo 
vaikų švietimo 
administravimas 

   196 214 208 

Iš viso: 67 68 154 378 380 438 
 
Išsiunčiamų dokumentų kiekis 2018 m. šiek tiek padidėjo, pagrindinė didėjimo priežastis - didėjanti 
organizacija, daugiau vykdomų veiklų, akcijų, projektų. Gana didelis skaičius vis tiek išlieka 
padedant kraštams vykdyti komunikaciją su vietos institucijomis, organizacijos stojimo sutarčių 
pasirašymo procedūra, neformaliojo vaikų švietimo projektas.    
   
Sutartys 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Paramos ir 
paskolos 

9 1 4 5 0 4 

Darbo 5 0 (KM 7) 0 1 0 2 
Kitos 59 34 60 106 113 98 
Savanorystės 80 34 81 127 84 56 
Stojimo 0 0 62 84 83 24 
Iš viso: 73 23 145 323 206 184 

 
2018 metais pasirašytas sutarčių kiekis šiek tiek sumažėjo. Pagrindinis mažėjimas - savanorystės ir 
narystės sutarčių pasirašyme, dėl atnaujintų sutarčių.    
  
Laiškai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Gauti 1593 4676 11253 7468 8469 9514 
Išsiųsti 1547 4892 12082 8714 9627 10214 
Iš viso: 3140 9659 23335 16182 18096 19728 

        
LS dokumentų tvarkymo, archyvavimo, prieinamumo įvertinimas. 
Parengti 4 Pirmijos ir 6 Tarybos protokolai. Puslapyje www.skautai.lt paskelbti 4 Pirmijos protokolų 
išrašai, atnaujinti puslapyje skelbiami nuostatai. 

Nuotrauka:  Andres Morales

KITA INFORMACIJA

Skyriaus nariai kaip ir kasmet sveikino narius Šv. 
Kalėdų proga, šiais metais siųsti LS atšvaitai kartu 
vyr. skautininkės sveikinimu. 2018 m. buvo išsiųsti 
2541 sveikinimas susimokėjusiems LS nariams nario 
mokestį už 2019 m.  
Taip pat administracijos skyrius buvo atsakingas 
už narių duomenų surinkimą ir administravimą, 
kurie sisteminami ir saugomi organizacijos 
duomenų bazėje. Per metus pagaminti 157 nauji 
LS nario pažymėjimai. 2018 m. 149 vienetai atitiko 
struktūrinius reikalavimus. Jiems buvo išsiųsti 
pažymėjimai.

Laimingo skautuko linija 
2014 metais Administracijos skyriaus atidaryta 
Laimingo skautuko linija, skirta padėti nariams 
atsakyti į visus kasdieninius ar išskirtinių situacijų 
klausimus, kad skautavimas būtų paprastesnis ir 
malonesnis, vis dar veikia.  Linija taip pat padeda 
naujiems nariams susipažinti su organizacijos idėja 
ir surasti labiausiai tinkamą vienetą. 

Visi dokumentai yra saugomi Lietuvos skautijos nacionaliniame biure, su visais dokumentais galima 
susipažinti atvykus į biurą arba pateikus užklausą. 
 
Kita informacija 
Skyriaus nariai kaip ir kasmet sveikino narius Šv. Kalėdų proga, šiais metais siųsti LS atšvaitai kartu 
vyr. skautininkės sveikinimu. 2018 m. buvo išsiųsti 2541 sveikinimas susimokėjusiems LS nariams 
nario mokestį už 2019 m.   
Taip pat administracijos skyrius buvo atsakingas už narių duomenų surinkimą ir administravimą, 
kurie sisteminami ir saugomi organizacijos duomenų bazėje. Per metus pagaminti 157 nauji LS nario 
pažymėjimai. 2018 m. 149 vienetai atitiko struktūrinius reikalavimus. Jiems buvo išsiųsti 
pažymėjimai. 
 
Laimingo skautuko linija  
2014 metais Administracijos skyriaus atidaryta Laimingo skautuko linija, skirta padėti nariams 
atsakyti į visus kasdieninius ar išskirtinių situacijų klausimus, kad skautavimas būtų paprastesnis ir 
malonesnis, vis dar veikia.  Linija taip pat padeda naujiems nariams susipažinti su organizacijos idėja 
ir surasti labiausiai tinkamą vienetą.  
Klausimas Kiekis 
Kokia nario mokesčio mokėjimo tvarka? 4 
Kas yra skautai? Kaip įstoti į organizaciją? 32 
Kaip įsigyti skautiškos atributikos? 27 
Ar galima pernakvoti būstinėje? 28 
Kaip užsisakyti uniformą? 27 
Kas yra NVŠ? Kaip tai veikia? 1 
Reikalingas Pirmijos koordinatoriaus arba vyr. 
skautininko numeris 

27 

Koks yra nario mokestis? 12 
Kur galima išsinuomoti skautišką uniformą? 1 
Koks turėtų būti patyręs skautas? 1 
Kur vyks Suvažiavimas? 4 
Kur ir kaip gauti informaciją apie BTU? 5 
Kaip užsisakyti nario pažymėjimą? 9 
Kokius reikalavimus reikia atitikti 
vyresniškumo laipsniams gauti? 

2 

 180 
       
Skyriaus veiklos apibendrinimas 

✓ Didelio žmonių trūkumo administruojant veiklą - nepastebėta. Žinoma, prie to prisideda 
trumpalaikiai savanoriai, kurie padeda organizuoti įvairias veiklas, renginius. Visgi, toliau 
pastebimas didelis krūvis administruojant organizacijos atributiką, jos užsakymus bei 
komunikaciją. 

✓ Šiuo metu pastebimos stipriausiai veikiančios veiklos - ūkis, bei nacionalinio dainų konkurso 
„Gražių dainelių daug girdėjau“ organizavimas.  

✓ 2019 m. išlieka poreikis savanorių dirbančių su atributikos komunikacija ir administravimu, 
augantis organizacijos pajėgumas, įgyvendinami projektai kuria vis didesnį šios srities krūvį. 

 
 
 

Nuotrauka:  Vytis Šulinskas



38 39

SKYRIAUS VEIKLOS APIBENDRINIMAS

•   Didelio žmonių trūkumo administruojant veiklą - nepastebėta. Žinoma, prie to prisideda trumpalaikiai savanoriai, 
kurie padeda organizuoti įvairias veiklas, renginius. Visgi, toliau pastebimas didelis krūvis administruojant 
organizacijos atributiką, jos užsakymus bei komunikaciją.
•  Šiuo metu pastebimos stipriausiai veikiančios veiklos - ūkis, bei nacionalinio dainų konkurso „Gražių dainelių 
daug girdėjau“ organizavimas. 
•  2019 m. išlieka poreikis savanorių dirbančių su atributikos komunikacija ir administravimu, augantis 
organizacijos pajėgumas, įgyvendinami projektai kuria vis didesnį šios srities krūvį.

LS narystės skaičiai 2004-2019 m.  
 

 
       
     
 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 
Alytus 65 76 81 60 88 
Kaunas 282 279 293 390 410 
Klaipėda 65 72 98 135 148 
Marijampolė 218 261 262 355 314 
Panevėžys 172 248 218 283 297 
Šiauliai 109 123 170 226 238 
Tauragė 195 245 233 214 144 
Telšiai 90 131 141 167 186 
Utena 69 40 67 104 72 
Vilnius 350 477 485 521 550 
Jūrų sk. 
konferencija 

154 212 355 472 462 

Oro skautai 1 3 8 15 - 
Pirmija ir 
Taryba 

6 5 5 4 5 

Viso: 1776 2172 2416 2946 2914 
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Lietuvos skautijoje pagal apskritis veikia 10 kraštų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, 
Alytaus, Telšių, Tauragės ir Utenos) ir jūrų skautų konferencija. 
Remiantis LS struktūriniais nuostatais, patvirtintais 2018 m. lapkričio mėn. 11 d. nr. LS-N-15-05, IX punkto 9.10.7 
papunkčiu, krašto seniūnas metams pasibaigus teikia ataskaitą. Žemiau yra pateiktos kraštų ir jūrų skautų 
konferencijos ataskaitos, pagal pateiktą LS pirmijos ataskaitų formą. 
Vilniaus kraštas ataskaitos nepateikė. 

KĄ VEIKĖ ALYTAUS KRAŠTAS? 

Dalyvavo renginiuose: 

•   Minėjimas Alytaus miesto sode sausio 13 d. „Atmintis 
gyva, nes liudija“. Skautai  dalyvavo Angelų sargų 
bažnyčioje mišiose bei minėjime prie Tremtinių kryžiaus 
miesto sode. Padėjo prie kryžiaus gėlių ir uždegė žvakes 
žuvusiųjų  garbei. 

•   Vasario 16 dienos iškilmingas minėjimas Laisvės Angelo 
aikštėje. Po minėjimo dalyvavo  Šventinėje eisenoje nuo 
Laisvės angelo skulptūros iki Šv. Angelų Sargų bažnyčios. 
•   Skautai su kitų organizacijų nariais dalyvavo Kovo 
11 dienos minėjime. Nunešė gėles ant Antano 
Juozapavičiaus kapo. 

•   Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos „Margirio“ 
draugovės „Širšių“ skiltis ir vadovė Rita Baranauskienė 
dalyvavo konkurso Gražių dainelių daug girdėjau finale 
ir buvo apdovanotos padėkos raštais, diplomais bei 
dovanomis. 

•   Kiekvieną pavasarį Alytaus skautai vyksta į vieną iš 
Lietuvos miestų, kur vyksta kasmetinė skautų pavasario 
šventė. Alytiškiai dalyvavo „Jurginės Vilniaus miestui 
2018“ eisenoje  Gedimino prospektu bei šventinėje 
rikiuotėje Katedros aikštėje. Vėliau išsiskirstė į aktyvią 
skautiškų Jurginių programą. 15 valandą skautai vėl 
susibūrė Vingio parke, kur dalyvavo  įdomiose skautų 
ir kitų jaunimo organizacijų siūlomose veiklose bei 
šventiniame koncerte.

•   Tautinėje stovykloje „Laužų karta“ dalyvavo ir būrys 

Alytaus krašto skautų! Veikla vyko kasdien amžiaus 
grupėmis. Tai reiškia, kad kas rytą visi programos dalyviai 
keliavo patirti nuotykių su savo amžiaus sesėmis ir broliais, 
o vakarais ilsėtis grįždavo į savo pastovyklę, kurioje 
kartu su alytiškiais gyveno Vilniaus Vingio tunto, Utenos 
krašto, Šiaulių krašto skautai, Lietuvos jaunųjų krikščionių 
sąjungos skautai ir užsieniečiai. Kiekvienas alytiškis savo 
amžiaus grupės programoje sudalyvavo visose veiklose 
ir visi galėjo pasidalinti įspūdžiais. 

Organizavo renginius:

•   Rugsėjo 29-30 d. Alytaus krašto Pilėnų tunto skautai 
vasaros sezoną uždarė kartu su Vilniaus Vingio tuntu 
savaitgalinėje stovykloje „Tamsos valdovai“. Brolis 
Antanas, stovyklos ūkvedys, pasitiko svečius Marcinkonių 
geležinkelio stotyje ir atsivedė į stovyklavietę, nuostabią 
vietą Dzūkijos nacionaliniame parke ant Kastinio ežero 
kranto. Patyrę skautai, skautai ir jaunesnieji skautai – 
visi buvo suskirstyti į mišrias skiltis. Užduotį turėjo atlikti 
kiekvienas skilties narys. Po vakarienės skautai išėjo į 
žygius. Po žygių visų laukė vakaro laužas su vyr. skautėmis 
iš Marijampolės. Laužas degė ir šildė skautus visą naktį. 
Ryte,  susipakavę daiktus ir sutvarkę stovyklavietę, skautai 
grįžo namo.  

•  Lapkričio mėn. Alytaus skautai ir kandidatai į skautus 
išsiruošė į tradicinį žygį „Ruduo ir aš“, kuris buvo skirtas 
rudeninės gamtos reiškiniams stebėti. Kad žygiavimas 
neprailgtų, jo metu skambėjo skanduotės ir dainos. 
Skautams šalta nebuvo, jie žaidė, linksmai atlikinėjo 
užduotis, mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti. Įsimintina 
diena buvo jaunesniesiems skautams, jie stebėjo, kaip 
yra duodamas skautiškas įžodis. 

Nuotrauka:  Andres Morales 
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•   Sausio mėn. Eičiūnų skautai organizavo festivalį „Kaime 
žydi abrikosai“, jo metu buvo organizuojami pažintiniai 
žygiai, pasidainavimai, vaišės, naktišokiai. Renginys vyko 
Dauguose. 

Susiduriame su problemomis krašte:

Jaunieji vadovai užauga ir išvyksta mokytis, gyventi ir 
dirbti į didmiesčius. Skautai, baigę pagrindines mokyklas 
išeina į gimnazijas, o ten vadovų nėra.

KĄ VEIKĖ KAUNO KRAŠTAS? 

Organizavo renginius:  
  
•   B.P. gimtadienio saulės pasitikimą Milikonių apžvalgos 
aikštelėje inicijavo Raganos vyr. sk. draugovės kandidatės. 
Susitiko apie 100 Kauno miesto skautų. Sk. vytis Andrius 
Bakanas aikštelės atbraila pražygiavo su Lietuvos vėliava, 
širdis buvo kulnuose. Šv. Pranciškaus vilkai ir F. Šakalio 
kandidatai į skautus išvyko į Palangą prie B.P. akmens, kur 
įvyko pirmasis F. Šakalio draugovės įžodis.

•   Sezono atidarymas „Laisvės žvalgai“ vyko gegužės 26-
27 d. Atidarymo metu buvo žaidžiamas karinis žaidimas 
„Partizanai prieš stribus“. Renginio metu skirtingos 
amžiaus grupės kartu turėjo pasistatyti savo įsitvirtinimus, 
panaudojant skautiškas žinias, o vėliau kartu kurti 
strategijas, kaip iš priešo įsitvirtinimų atimti jų vėliavą. 

•   Sezono uždarymas „Alfa ir Omega“ - nuo pradžios, 
iki pabaigos. Sezono uždarymas, kurio metu amžiaus 
grupėmis tyrinėjom įvairiausias temas - radio medžioklę, 
įgūdžius išgyvenimui gamtoje, pasitikėjimo žaidimus.

•   Gruodžio mėn. Kauno krašto GDDG konkurso 
atranka ir Kalėdinė mugė. Mugės metu Kauno krašto 
skautai pardavinėjo savo gamintus skanėstus ir 
rankdarbius. Uždirbti pinigai skirti dalyvavusių draugovių 
veikloms. 
 
Susiduriame su problemomis krašte: 

Vadovai rajonuose neranda kas juos galėtų pakeisti.  
 
Dalyvavo tarptautiniuose renginiuose: 

•   3 Kauno krašto atstovai dalyvavo Šimtmečio stovykloje 
Amerikoje.

•   Pietų Korėjoje vykusiose „Olimpinėse žaidynėse“ 
dalyvavo 1 Kauno  krašto atstovas. Plačiau apie renginį 
galima pasiskaityti čia: http://www.skautai.lt/index/
article/id/2712 

KĄ VEIKĖ KLAIPĖDOS KRAŠTAS? 

Organizavo renginius: 

•   Kovo 11-ososio renginys vyko Klaipėdoje. Dalyvavome 
mišiose, dalyvavome protmūšyje, žygiavome į Pilies kalną 
ir ten 8 kandidatai davė jaunesniojo skauto įžodį.

•   Tradicinė Klaipėdos krašto skautų olimpiada vyko 
Salantuose, birželio mėn. Skautai rungėsi įvairiose 
rungtyse: bėgimas, estafetės, žygiavimas. Dalyvavo 
teminėse rungtyse apie sveikatą, Lietuvą, skautavimą. 
Pasodinome ąžuoliuką Lietuvos šimtmečiui paminėti.

•   Klaipėdos krašto skautų sezono uždarymas vyko Karklėje, 
spalio mėn. Žygiavome nuo Karklės turizmo informacijos 
centro iki Valstybės sienos apsaugos tarnybos posto. 
Susipažinome su Plazės gamtiniu rezervatu. Dalyvavo 
daug skautų tėvelių. Mūsų buvo 101 :)

Susiduriame su problemomis krašte:

Sunku suderinti darbą, šeimą ir skautiškas veiklas. 

Dalyvavo tarptautiniuose renginiuose: 

2 Klaipėdos krašto atstovai dalyvavo Šimtmečio 
stovykloje Amerikoje. 

KĄ VEIKĖ JŪRŲ SKAUTŲ 
KONFERENCIJA? 

Organizavo renginius: 

•   Jūrų skautų valtininkų kursai - tai 3 dienų mokymai, 
kuriuose daugiausiai dėmesio buvo skiriama komandos 
formavimui, jūrų skautų tradicijų prisiminimui, laivybos, 
dokumentacijos, organizacijos struktūros teorijai. 
Mokymų metu patyrę skautai programą bei atsakomybes 
vykdė mokymų metu sudarytomis valtimis.

•   Tradiciškai jūrų skautų gimtadienis vyko Vilniuje. Jis 
buvo jau 96-as jūrų skautų gimtadienis „Banguojantis 
Vilnius“. Jo metu vyko kovo 11-tosios minėjimas, šventinės 
vakaro programos, gimtadienio metu laukė orientaciniai 
iššūkiai, muziejai ir pažintis su Vilniaus miestu. Bebriukai 
dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose, skautai žaidė 
komunikacinį žaidimą, susipažino su valstybės istorija, o 
patyrę skautai ėjo į orientacinį žygį senamiestyje.

•   Valtininkų stovykla, tai praktinė valtininkų kursų dalis, 
kuris vyko birželio mėn., prie Žirnajų ežero. Joje patyrę 
skautai išbandė ir įsigilino į jūrų skautų turimą laivyną. 
Dalyviai gyveno valtimis, maistą gaminosi patys. 

•   Jūrų skautų sezono uždarymas „Jūriai, plaukiam į 
Žirnajus“ vyko rugsėjo mėn., Špokiškyje. Tai kasmetinė 
patyrusių jūrų skautų organizuojama stovykla, kurioje 
paskutinį kartą po vasaros, įvairaus amžiaus skautai turi 
galimybę dalyvauti vandens programoje, linksmai bei 
naudingai praleisti laiką su jūrų skautais ir iš kitų miestų.

•   Jūrų skautų vadovų savaitgalis - sąplaukis, vyko 
lapkričio mėn., kuriame tuntų vadovai pasidalina 
gerosiomis patirtimis, papasakoja apie organizuotus 
renginius, pasiekimus ir patiriamus sunkumus. Renginio 
metu vadovams pristatomos svarbiausios LS naujienos, 
t. y. jaunimo programos gairės, artėjantys renginiai. 
Taip pat, buvo pristatytas patyrusių jūrų skautų štabas 
ir jų planuojamos veiklos, jūrų skautų komunikacijos 
gairės, patyrusių jūrų skautų laivo ir plaukimo į jūrą idėja 
bei bendradarbiavimo su Neringos sporto mokykla 
galimybės.

Dalyvavo tarptautiniuose renginiuose:
 
•   3 jūrų skautų konferencijos atstovai dalyvavo Šimtmečio 
stovykloje Amerikoje.
•   2 jūrų skautų konferencijos atstovai dalyvavo Eurosea14, 
Ispanijoje.

KĄ VEIKĖ MARIJAMPOLĖS 
KRAŠTAS? 

Organizavo renginius: 

•   „Vyšninė žiema 2018“ - tai mokomoji sueiga krašto 
patyrusiems skautams. Buvo vykdoma mokomoji 
kūrybinė veikla.

•   „Būk su sese“, tai Marijampolės krašto sesių  jau tradicinė 
sueiga, kurią organizuoja „Medeinos“ vyr. skaučių 
draugovė. Programoje vyko žaidimai, rankdarbiai, žygiai, 
įžodžio atnaujinimas saulei tekant. 

•   „Būk su broliu“, tai sueiga skirta broliams nuo 12-os 
metų ir davusiems įžodį. Buvo vykdoma įvairi veikla 
bendrystės stiprinimui. 

•   „Žalios vyšnios“, tai tradicinė sueiga skirta skautams, 
kurie einamais metais taps patyrusiais skautais. Žygis ir 
ugdomoji programa – esminės sueigos sudedamosios 
dalys. 

•   „Draugystė 2018“, tai krašto sueiga orientuota į einamais 
metais davusius skautų įžodį. 

•  Šeimų stovykla „Visi kartu“, organizuojama skautų 
šeimoms. Stovykloje stengiamasi puoselėti skautiškas 
vertybes ir gauti naujos skautiškos patirties. Tėveliams 
taip pat organizuojami atskiri užsiėmimai su kviestiniais 
lektoriais, poros santykių bei vaikų auklėjimo temomis.

•   „Nebūk grybas 2018“ - tradicinė sueiga skirta skautams, 
kurie naujais mokslo metais prisijungė prie skautiško 
judėjimo. Sueigos metu vyko žygis ir ugdomoji programa. 

•  Krašto rudens sueiga Vilkaviškyje - tradicinė 
Marijampolės krašto rudens skautų sueiga, kurioje 
susitinka krašto draugovės pradėti naują sezoną. Sueiga 
organizuojama kiekvienais metais kitame mieste, 
kuriame veikia Marijampolės krašto skautai.

•  Vyko paskaita krašto vadovams apie darbą komandoje, 
atsakomybių pasiskirstymą, psichologinį klimatą.

Dalyvavo tarptautiniuose renginiuose: 

•   Pietų Korėjoje vykusiose „Olimpinėse žaidynėse“ 
dalyvavo 1 Marijampolės krašto atstovė. Plačiau apie 
renginį galima pasiskaityti čia: http://www.skautai.lt/
index/article/id/2712 

•   1 Marijampolės krašto atstovė dalyvavo Šimtmečio 
stovykloje Amerikoje.

Nuotrauka:  Krašto archyvas
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Susiduriame su problemomis krašte: 

„Perdegimo“ sindromas, kuris įtakoja vadovų 
motyvaciją. Vadovų kitų įsipareigojimų (dažniausiai 
susijusių su tiesioginiu darbu) gausa.

KĄ VEIKĖ PANEVĖŽIO KRAŠTAS? 

Organizavo renginius: 

•   Žygis „Už Tėvynę 18“ skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienai. Po iškilmingo minėjimo ir vėliavos pakėlimo 
Panevėžio mieste Panevėžio krašto patyrę skautai leidosi 
į žygį Panevėžys- Karsakiškis-Panevėžys, skirtą Lietuvos 
nepriklausomybės dienos minėjimui. 

•   BP gimtadienis - susimąstymo dieną Panevėžio skautai 
skubėjo pasitikti saulės. Tęsdami šią puikią idėją, kurią 
mūsų įkūrėjas B.P., kaip gilę, pasodino nedidelėje skautų 
stovykloje 1907 m. Brownsea saloje, o ta gilė greitai 
išaugo į galingą ąžuolą - didžiausią jaunimo judėjimą 
pasaulyje. Ta idėja – taikos, supratimo ir vienybės tarp 
žmonių siekis visame pasaulyje. Jos pagrindas – meilė 
artimui, kurią ugdydamas savyje kiekvienas žmogus – 
nuo mažiausio iki didžiausio – gali stiprinti taiką ir darną 
savo namuose, bendruomenėje bei šalyje. Šia proga 
ankstyvą rytą sveikinome panevėžiečius primindami, kad 
mes esame. Aplankėme savivaldybės darbuotojus, brolį 
Anicetą Leipų ir spėjome padaryti gerąjį darbelį.

•   Šokių vakaras „Vyšnių fiesta“ - tradicinis patyrusių 
skautų renginys, kurio metu patyrę skautai mokosi šokti.

•   Gerasis darbelis Žaliojoje girioje - balandis švaros 
mėnuo. Panevėžio krašto skautai balandį skuba į mišką 
tvarkyti stovyklaviečių.

•   Mokomoji stovykla „Ant kairės rankovės pusės“, kurios 
metu Panevėžio krašto skautai dalyvavo protmūšyje, 
kūrė dainas, mokėsi rišti mazgus, atliko kūrybines 
užduotis.

•   Sezono atidarymo stovykla „Gegužinės vakaras“, kurios 
metu buvo prisijungta prie kaimo bendruomenės 
renginio. Skautai turėjo galimybę stebėti spektaklį, 
bendrauti su aktoriais, susipažinti su lietuviškomis 
tradicijomis, kartu su bendruomenės nariais dainuoti 
lietuvių liaudies dainas. 

•   „Skautų akademija“ - stovykla buvo skirta 14-18 metų 
jaunimui, kuris nori susipažinti su skautų veikla arba 
patirti vasaros nuotykių. Stovykloje buvo mokoma: išlikti 
gamtoje, ugdyti socialinius įgūdžius, bendradarbiauti, 
dirbti komandoje, pirmosios pagalbos pradmenų. 
Stiprėjo stovyklautojų supratimas apie patriotizmą, 
tėvynės svarbą.

•   Pirmosios pagalbos mokymai „Išmokite! Padėti 
Išgelbėti“. Kiekvienas turime mokėti suteikti pirmąją 
pagalbą. Vedami šios idėjos ir norėdami turėti šios 
specialybės ženklelį, krašto vadovai pasiūlė mokymus, 

Nuotrauka:  Dovydas Beržinis

kurie buvo sėkmingai įgyvendinti. 
•  Patyrusių skautų stovykla „(Ne)pjAUK18“ – tai patyriminė 
stovykla, kupina iššūkių, ugdanti skautiškas vertybes, 
bendradarbiavimą, komandinį darbą.

•   Sezono uždarymo stovykla „Nepaskutinė daina“ buvo 
kupina kūrybinių, muzikinių užduočių.
•   Skiltininkų mokymai vyko gruodžio mėn. Skautiško 
judėjimo principas – veiklti skiltimis, o norint, kad skiltis 
produktyviai veiktų, reikalingi skiltininkai, kurie būtų 
paruošti, todėl buvo organizuojami mokymai. 

•   Kalėdinis renginys „Mes švęsim Kalėdas kartu“ vyko 
gruodžio mėn., kurio tikslas - lietuviškų tradicijų puoselėjimas. 
Jo metu skautai kepė kūčiukus, dainavo kalėdines dainas, 
ruošė kalėdinius pasirodymus-sveikinimus, susipažino su 
burtais.

Dalyvavo renginiuose: 

•   BTU pasklido po Panevėžio kraštą. Idėja, šiluma 
dalinomės savivaldybėse, mokyklose, globos namuose, 
senelių namuose. Žmones šildėme ugnele prie bažnyčių, 
dalyvaudami Šv. mišiose. Viso ugnelę dalinome keturiose 
savivaldybėse: Panevėžio mieste ir rajone, Rokiškyje, 
Kėdainių rajone.

•   Pilietinėse akcijose: „Uždek žvakutę ant partizano kapo“, 
„Ištark. Išgirsk. Išsaugok“, 100 -mečio bėgime, „Atmintis gyva, 
nes liudija“, Maisto banko akcijoje. 

Norime pasidžiaugti:

 Rokiškio rotary klubas ir Panevėžio Rotary klubas „Arta“, tai 
klubai, su kuriais glaudžiai bendradarbiaujame jau keletą 
metų, jie mūsų krašto nuolatiniai rėmėjai. Kartu planuojame 
bendrus renginius. Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga 
„Apskritasis stalas“ – PAS - keli mūsų krašto patyrę skautai 
šios organizacijos nariai. Aktyviai dalyvaujame sąjungos 
veiklose: diskusijose, mokymuose, susijusiuose su jaunimo 
aktualijomis mūsų mieste. Panevėžio Mindaugo husarų 
batalionas taip pat mūsų pagalbininkas kasdienėse krašto 
veiklose - dalyvaujame bendruose renginiuose, kariai 
praveda mums mokymus, išnuomoja kareiviškas palapines 
ir įrangą stovyklų organizavimui. 
Panevėžio jaunimo apdovanojimuose skirta 
nominacija „Metų jaunimo organizacija 2018“. Tai 
didžiulis įvertinimas. 

Apie mus rašė: 

http://panskliautas.lt/tik-liurbiai-skambina-tevams-ir-
praso-vezti-namo-nuotraukos?fbclid=IwAR0uRcQZo1q4-
i5U2Y8g3FQffP9SwSfqUTyXkWDSR-SnJ4s-wdDuSaTAccI 
https://naujienos.alfa.lt/leidinys/sekunde/siuolaikiniai-
vaikai-bijo-ir-uodo/

KĄ VEIKĖ ŠIAULIŲ KRAŠTAS? 

Organizavo renginius: 

•   Valstybės atkūrimo 100-metis. Šviesos tunelio formavimas, 
jaunimo eisena, vėliavų kėlimas prie svarbiausių Šiaulių 
m. objektų, dalyvavimas Šv. Mišiose. Skautiškas laužas 
Šiaulių universiteto Botanikos sode kartu su Žemaitijos 
skautų organizacija. Akcija „Skautiškas tortas“ - Šiauliams 
nusipelniusiam žmogui dovanų pačių keptas (gamintas) 
tortas. Žiemiškos pramogos prie Salduvės piliakalnio ir 
gimtadienio tortas. Akimirkos čia: https://www.facebook.
com/pg/%C5%A0iauli%C5%B3-skaut%C5%B3-
tuntas-254180869029/photos/?tab=album&album_
id=10156025471689030 

•   Įkūrėjo diena. Rytas pasitinkant tekančią saulę ant 
Salduvės piliakalnio. Skautiški pusryčiai su gimtadienio 
tortu. Išklausyti sesių ir brolių įspūdžiai iš X Tautinės 
stovyklos Australijoje.  Aktyvus skilčių žaidimas. Akimirkos 
čia: https://www.facebook.com/254180869029/
photos/?tab=album&album_id=10156041278599030 

•   LS Šiaulių krašto skautų olimpiada „Skautčangas 2018“, kuris 
vyko Šiaulių „Rasos“ progimnazijoje. Skiltys rungėsi tarpusavyje 
pagal sudėtingumą amžiaus grupėms pritaikytose rungtyse: 
estafetės, Orientdar’o rungtis (skautų istorija, pirmoji pagalba, 
įrankių naudojimas ir panašios skautiškos užduotys), 
alpinizmas, kvadratas, futbolas, kojų biliardas, „beveik gyvo 
skauto gelbėjimo“ rungtis, jėgos rungtis, vikrioji estafetė ir kt. 
Diena, pilna azarto. Akimirkos čia: https://www.facebook.
com/pg/%C5%A0iauli%C5%B3-skaut%C5%B3-
tuntas-254180869029/photos/?tab=album&album_
id=10156094207409030

Nuotrauka:  Krašto archyvas
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•   Keliaujanti Šimtmečio parodą vyko Šiaulių universiteto 
bibliotekoje. Atidarymo metu buvo galima pažiūrėti 
retesnės skautiškos spaudos, pasiklausyti s. Elzės dainų, 
savo prisiminimais dalinosi br. Romualdas. Atidarymo 
metu istoriniais skautų vingiais keliavome vedami br. 
Giedriaus pasakojimo. 
 
•   LS Šiaulių krašto pirmasis laužas „Skau(pira)tai“ vyko gegužės 
mėn. Diena prasidėjusi žygiu nuo Bubių iki Dengtilčio 
stovyklavietės. Skautai, pasipuošę piratiška atributika, 
dalyvavo įvairiose užduotyse ir veiklose, pareikalavusiose 
ne tik pajudinti nuo žygio pavargusias kojas, bet ir pasukti 
smegenis. Vakarop, užkūrus pirmąjį šių metų laužą, 
sudainavus daug dainų, pažaidus įvairiausių žaidimų, vilkai 
ir skautai pajudėjo link namų. Patyrę skautai susiruošė į 
naktinį žygį. Nuotraukų albumas: https://www.facebook.
com/pg/%C5%A0iauli%C5%B3-skaut%C5%B3-
tuntas-254180869029/photos/?tab=album&album_
id=10156255470994030 

•   LS Šiaulių krašto stovykla „Tyla prieš audrą“ vyko birželio 
pabaigoje Pašvinio stovyklavietėje. Vėl išdygo palapinės, 
pastovyklėse virė darbas, kilo stovyklos vartai, padaryti 
kandidatų į patyrusius skautus. Stovyklautojai pabuvo 
tolimojoje Australijoje: išbandė australietišką futbolą, 
pasigamino savo bumerangą. Nusikėlė ir į Ameriką – 
pasidarė indėnišką papuošalą ir sužaidė žolės riedulį. 
Vakarop į stovyklą grįžo „Saulės žiedas“ žygį įveikę 
patyrę skautai. Naujas rytas beveik 150 stovyklautojų 
padalino į knygnešius ir žandarus. Nepastebimai prabėgo 
azarto pilnos strateginio žaidimo valandos. Po pietų 
skautai varžėsi žaisdami kvadrato varžybas ir įveikdami 
kliūčių ruožą. Vakarais, kaip įprasta, vykdavo vakaro 
laužas. Įsimintiniausias – Joninių laužas. Nedaugeliui 
lemta rasti paparčio žiedą – o mūsų skautai jį rado :) 

Nuotraukų albumas: https://www.facebook.com/
p g / % C 5 % A 0 i a u l i % C 5 % B 3 - s k a u t % C 5 % B 3 -
tuntas-254180869029/photos/?tab=album&album_
id=10156376141324030 

•   „Skautiška ekspedicija“ - tradicinis LS Šiaulių krašto aktyvaus 
skautavimo sezono uždarymo laužas uždegtas Šiluvoje.  
Pat. skautų žygis iš Šiluvos į Tytuvėnus stebint apylinkes. 
Vilkai ir skautai skiltimis ėjo aplink Gilio ežerą. Stotelėse jų 
laukė įvairios užduotys, skirtos tyrinėti, stebėti ir pažinti 
gamtą. Nuotraukų albumas: https://www.facebook.
com/pg/%C5%A0iauli%C5%B3-skaut%C5%B3-
tuntas-254180869029/photos/?tab=album&album_
id=10156599776799030 

•   „Skautai Šiauliams“ - miesto parke „Beržynėlis“ 
pasodinta 12 ąžuolų alėja ir pastatytas suolas. Buvo 
pasodinti Lietuviškosios skautijos, „Skautų aido“, Petro 
Jurgėlos (Jurgelevičiaus), Mykolo Kalmanto, Juozo 
Šarausko, Kazimiero Ubeikos, Kazio Lauciaus, Kazimiero 
Palčiausko, Edvardo Vaivydo (Vojevodskio), Stanislavos 
Venclauskienės, Gražbylės Venclauskaitės, Antano Vytauto 
Saulaičio ąžuolai. Šis projektas - puikus pavyzdys, kaip dvi 
skautiškos organizacijos, suvienijusios savas jėgas, daro 
gerus darbus... Pasodinus ąžuolus, atidengus suoliuką, 
parko estradoje skambėjo skautų atliekamos dainos. Po 
koncerto dalis patyrusių skautų skubėjo į pokalbį su tėvu 
A. Saulaičiu, skautai ir jaunesnieji skautai - į veiklas, kurios 
vyko mieste, Salduvės parke, jaunųjų gamtininkų centre. 
Spauda:  http://www.skrastas.lt/?data=2018-10-24&rub
=1065924810&id=1540220457  https://www.etaplius.lt/
skautai-berzynelio-parke-pasodino-12-os-azuolu-aleja   
http://www.snaujienos.lt/miesto-gyvenimas/38589-
skautu-azuolai-zaliuos-berzynelyje.html  
https://miestonaujienos.lt/skautai-siauliams/ 

Nuotrauka:  M. Baranauskas

Nuotraukų albumas: https://www.facebook.com/
p g / % C 5 % A 0 i a u l i % C 5 % B 3 - s k a u t % C 5 % B 3 -
tuntas-254180869029/photos/?tab=album&album_
id=10156644237884030 

•   Tradicinė LS Šiaulių krašto Adventinė sueiga. 
Bendradarbiaujant su Joniškio istorijos ir kultūros muziejumi 
renginys vyko Raudonojoje sinagogoje. Rikiuotėje 
skambėjo žiemiški, šventiški šūkiai. Dėkojame istorijos ir 
kultūros muziejaus darbuotojui Dariui Vičui už edukacinę 
programą apie Joniškio kraštą, žiemgalius. Daug įspūdžių 
ir gerų emocijų skautai patyrė Joniškio krepšinio muziejuje. 
Klausėsi Leono Karaliūno pasakojimo, matavosi žymių 
krepšininkų batus ir sportinius marškinėlius. Vilkiukai miesto 
parke ieškojo punktų ir atliko įvairias užduotis. Skautai ir 
pat. skautai orientaciniame žaidime plačiau susipažino su 
Joniškio miestu, jo istorija. Aktyvias veiklas keitė kūrybinės 
dirbtuvės. Mažųjų skautų mamos, „Aušros“ gimnazijos dailės 
mokytoja su savo mokinėmis, užimtumo centro darbuotojai 
mokė skautus, kaip pasidaryti dėžutę dovanoms, pasisiūti 
žaisliuką, pasigaminti atviruką, sapnų gaudyklę, žvaigždę. 
Dirbtuves užbaigėm vaišindamiesi pačių dekoruotais 
sausainiais su arbata. Adventinė sueiga baigėsi Šv. 
Mišiomis Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 
bažnyčioje. Nuotraukų albumas: https://www.facebook.
com/pg/%C5%A0iauli%C5%B3-skaut%C5%B3-
tuntas-254180869029/photos/?tab=album&album_
id=10156759275909030 

•   Gruodžio 19 d. Betliejaus taikos ugnis jau Šiauliuose! 
Šiaulių krašto skautai pradeda ugnele dalintis Šiaulių m. ir 
Šiaulių r., Joniškio r., Pakruojo r. ir Mažeikių r. BTU perduota 
Latvijos sesėms ir broliams! Sesė Elizabet pas mus jau 
atvažiuoja penktus metus. „Aušros“ dr. skautai Betliejaus 
taikos ugnį parsivežė į „Gegužių“ progimnaziją ir pasidalino 
su mokyklos bendruomene. Saulės ir „LDK Gedimino“ dr. 
skautai BTU parsivežė į „Lieporių“ gimnazija ir pasidalino su 
mokyklos bendruomene. Skaistgirio dr. skautai Betliejaus 
taikos ugnį parsivežė į Joniškio r. Skaistgirio gimnaziją ir 
pasidalino su bendruomene. S. Goeso dr. skautai Betliejaus 
taikos ugnį parsivežė į Joniškio m. „Aušros“ gimnaziją 
ir pasidalino su bendruomene. „Rasos” progimnazijos 
tradiciniame adventiniame vakare „Medeinos” draugovės 
skautų žibintuose BTU akcijos liepsnelė. Ja pasidalinta su 
bendruomene. Gruodžio 20 d. Betliejaus taikos ugnimi 
pasidalinta su Šiaulių universiteto bendruomene. Saulės 
ir LDK Gedimino draugovių skautai Betliejaus taikos 
ugnimi pasidalino su Gegužių, Zoknių, Gytarių ir Sandoros 
progimnazijų bendruomenėmis. Gruodžio 21 d. Saulės ir 
LDK Gedimino draugovių skautai Betliejaus taikos ugnimi 
pasidalino su Rasos, Dainų ir Ragainės progimnazijų 
bendruomenėmis. Gruodžio 22 d. „Kupolės“ vyr. skaučių 
draugovės sesės BTU atnešė į Šiaulių ilgalaikio gydymo 
ir geriatrijos centrą. Betliejaus taikos ugnelė „Aušros“ ir 
„Medeinos“ dr. skautų rankose. Pasidalinta su Šiaulių 
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios 
bendruomene. Gruodžio 23 d. Stačiūnų Šv. Lauryno 
bažnyčioje ir Linkuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės 

bažnyčioje „Medeinos“ draugovės skautai dalinosi 
Betliejaus taikos ugnimi. Linkuvoje BTU akcija vykdyta 
pirmą kartą. S. Goeso dr. skautai Betliejaus taikos ugnelę 
atnešė į Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 
bažnyčią. „Perkūno“ draugovės skautai atnešė Betliejaus 
taikos ugnį į Šv. Jurgio bažnyčią. Nuo jos buvo pridegta 
ketvirtoji Advento žvakė. „Kupolės“ vyr. skaučių draugovės 
sesės ir Antano Saulaičio vyčių draugovės broliai Betliejaus 
taikos ugnimi dalinosi Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus 
katedroje. Salduvės dr. skautai Betliejaus taikos ugnele 
dalinosi Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčioje. 
Saulės draugovės skautai Betliejaus taikos ugnele dalinosi 
Mažeikių rajono Pikelių miestelio šv. Trejybės bažnyčioje. 
Gruodžio 24 d. “Aušros” dr. skautai Betliejaus taikos ugnelę 
atnešė į Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčią ir 
pasidalino su vietos bendruomene. 

•   Padėkos dienoje dalyvauja krašto vadovai ir savanoriai. 
Prisimenamos metų veiklos. Tariamas ačiū už savanorystę. 
Renginys vyko sausio mėn. 

Dalyvavo renginiuose: 

•   Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną Šiaulių skautai 
šventė kartu su miesto bendruomene. Pagrindiniu šventės 
akcentu tapo tradicinis trispalvės žygis nuo Sukilėlių kalnelio 
iki Prisikėlimo aikštės, kurioje skautai iškėlė pagrindinę 
miesto vėliavą. Kaip sakė renginio vedantysis „Šiauliai ne 
tik saulės, bet ir skautų miestas!“. Inf. spaudoje: https://
miestonaujienos.lt/siauliuose-nuaidejo-kovo-11-
oji-nuotraukos/ Akimirkos čia: https://www.facebook.
com/254180869029/photos/?tab=album&album_
id=10156094252984030 

•   Pilietinėje akcijoje „Ištark. Išgirsk. Išsaugok“. 

•   Bendradarbiaudami su Vydūno draugija organizuojant 
renginius, skirtus Šiaulių m. bendruomenei (s. Gražbylės 
Venclauskaitės atminimo vakaras, orientacinis žaidimas, 
„Vydūno pėdsakai Šiauliuose“). 

Dalyvavo tarptautiniuose renginiuose: 

•   7 Šiaulių krašto atstovai dalyvavo Šimtmečio stovykloje 
Amerikoje.

•   Krašto atstovai dalyvavoje stovykloje Ukrainoje „Laisvės 
palikuonys“.
•   Krašto atstovai dalyvavo projekte „Nauja banga“ 
Ukrainoje.

 Susiduriame su problemomis krašte: 

Kartais jaučiamas žmonių nuovargis dėl bendro patiriamo 
krūvio.
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KĄ VEIKĖ TAURAGĖS KRAŠTAS? 

Organizavo renginius: 

•   Medvėgalio tunto sueiga „Mums jau 100“, tai tradicinė 
tunto sueiga, šiais metais skirta paminėti Lietuvos 100-čiui. 
Sueiga vyko Šilalėje. 

•    Istorinė pamoka - žygis, skirtas kovo 11-ajai vyko trėmimo 
vagone - muziejuje Pajūryje. Šv. Mišios, šventiniai pietūs, 
sniego mūšis, žaidimai ir žygis su linksmomis užduotimis 
buvo įtraukti į dienos programą.

•   Bišpilio tunto sueigoje „Iš proto ir iš peties“ skautams 
buvo suteikta galimybė susipažinti su žirgininkystės amatu. 
Taip pat visi skautai atliko gerąjį darbelį Viešvilės miestelyje 
- tvarkė aplinką.

•   100 gerųjų darbų S. Girėno muziejuje. Skautai Iš eglišakių 
šakų rentė senovišką tvorą, padėjo tvarkyti muziejaus 
patalpą, kiemą. Po 2008 m. sodintu skautų ąžuoliuku 
vykdė įvairias skautiškas veiklas. 

•   Bišpilio tunto sueiga „Augalų karuselė“ buvo skirta 
susipažinti su Veliuonos kultūriniais objektais ir dirbant 
grupėse tyrinėti Veliuonos miestelio apylinkes. 

•   Medvėgalio tunto tuntadienis - tai Medvėgalio tunto 
gimtadienis, kuriame vykdome įvairias veiklas, kurias 
užbaigiame dalyvavimu lygiadienio lauže.

•   Tauragės krašto rudens sueiga „100 pėdelių“ šiais metais 
buvo skirta paminėti Lietuvos šimtmetį. Skautai sueigos 
metu dalyvavo įvairiose edukacinėse programose Veliuonos 
miestelyje.

•   Bišpilio tunto skautų sueiga „Technologijų ekspedicija“ 
skirta susipažinti su mus supančiomis technologijomis iš 
skauto perspektyvos.

•   Medvėgalio tunto savaitgalio stovykla „Atgal į ateitį“. Mini 
stovykla, kurios metu vyko tradicinės skautiškos veikos, tik 
miegojome patalpoje ir valgyti virėme ne ant laužo. 
•   Medvėgalio tunto sueiga „Graži tu mano, brangi tėvyne“. 
Sueiga, skirta prisiminti įsimintiniausius Lietuvos įvykius, 
ugdyti skautų patriotiškumą ir meilę Tėvynei.

•   Tauragės krašto skautų konferencija „SKAUTAVIMAS – 
GYVENIMO MOKYKLA“. Konferencija skirta Lietuvos skautų 
šimtmečiui paminėti. Jos metu buvo supažindinama su 
skautų istorija, skautų pilietiškumo, vertybinio, patyriminio 
ugdymo svarba, savanoryste ir kitais dalykais. Jos metu vyko 
ir XX–ojo. konkurso „GRAŽIŲ DAINELIŲ DAUG GIRDĖJAU“ 
2019 atrankinis konkursas, buvo pristatyta Lietuvos skautijos 
keliaujanti paroda „Lietuvos skautai dalijasi šimtmečio 
akimirkomis“, įdomūs pokalbiai.

•   Adventinė skautų sueiga „Nerk ir pažink save“. Sueigos 
metu skautai turėjo galimybę susipažinti su tradiciniais 
amatais, pasinerti į kūrybines užduotis bei kartu pažinti save.

Susiduriame su problemomis krašte: 

Vadovų ir savanorių trūkumas.

KĄ VEIKĖ TELŠIŲ KRAŠTAS? 

Organizavo renginius: 

•   Telšių tunto naujo būklo atidarymas vyko balandžio 
mėn. 
• Sezono atidarymas „Košės valgymas po žvaigždėmis“. 
Skautai stovyklavo šalia partizanų bunkerių. Turėjo 
galimybę stebėti filmą po žvaigždėmis. 
•  Gondingos tunto ir Rietavo „Vykinto“ draugovės 
stovykla „100 nuotykių“. 
 
•   Gondingos tunto ir Rietavo „Vykinto“ draugovės 
žygis sausio 13-tai atminti.  

Nuotrauka:  Vytis Šulinskas

• Šimtmečio ir skautų paroda bei skautiškos 
edukacijos Plungės rajone.
Renginiai skirti ne tik skautams, bet ir miesto 
gyventojams, svečiams, ypač mokiniams. Bendras 
edukacijose sudalyvavusių žmonių skaičius – 
2876. 
  
Mūsų pritraukimo ir motyvavimo 
priemonės krašte: 

Kvietimas į bendrus renginius, tėvų įtraukimas į 
skautišką veiklą.

KĄ VEIKĖ UTENOS KRAŠTAS? 

Utenos krašte krašto renginiai nėra įprasti, kraštas 
daugiau veikia skautiškuose vienetuose Molėtuose, 
Utenoje, Visagine ir Zarasuose. 

Organizavo renginius: 

•   Stovykla „Keliauk, pažink, atrask“ vyko birželio mėn. 
Dalyvavo 17 skautų, stovykla vyko Dubingiuose. 
Kraštas aktyviai dalyvauja bendruomenės gyvenime. 
Bendradarbiauja su Asvejos regioninio parko 
lankytojų centru. Dalyvauja pilietinėse akcijose, 
organizuoja skautiškas veiklas, stovyklėles, žygius.

Apie mus rašė: 

http://www.utenoszinios.lt/2018/07/03/utenos-
skautu-vade-skautybe-ugdo-lyderius/ 
https://moletai.rvb.lt/2018/10/23/skautai-
dubingiu-bibliotekoje/ 
https://moletai.rvb.lt/2018/04/25/knyga-ir-
skautai/ 

Susiduriame su problemomis krašte:

Žmonės nesidomi darbu iš idėjos.

Ataskaitiniame leidinyje naudojamos nuotraukos pagal 
priklausančią autorystę fotografams: Vyčiui Šulinskui, 
Valentinui Šarėjui, Andres Morales, Dovydui Beržiniui, Ignui 
Kalniečiui, Tomui Rimkui, Giedriui Globiui, Ilzei Sapažinskaitei, 
Martynui Baranauskui, Vaidai Pozniakovienei, Justinai 
Paslavičiūtei, kraštų asmeniniams archyvams.

Nuotrauka:  Krašto archyvas
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