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2015 m. vasario 21 d. eilinio LS suvažiavimo metu buvo išrinkti 8 nauji LS Tarybos nariai ir buvo 

sudaryta nauja XIX kadencijos LS Taryba. Šios kadencijos LS Tarybą sudarė šie nariai, kurie pasiskirstė 

į komitetus:  

Tomas Broga – Tarybos pirmininkas;  

Donatas Barsys – Tarybos pirmininko pavaduotojas, atstovavimo komitetas;  

Tomas Rakovas – Tarybos pirmininko pavaduotojas, strateginio komiteto pirmininkas; 

Rūta Šmitaitė – vidaus komitetas; 

Juozas Žemaitis – vidaus komitetas;  

Dalia Autukienė – vidaus komitetas; 

Visvaldas Varžinskas – strateginis komitetas; 

Saulius Jurevičius – strateginis komitetas; 

Tomas Čebatorius – strateginis komitetas; 

Kęstutis Kulikauskas – atstovavimo komiteto pirmininkas; 

Andrius Šakalis – atstovavimo komitetas;  

Sergejus Staponkus – atstovavimo komitetas;  

Rita Baranauskienė – vidaus komitetas; 

Saulius Arlauskas – vidaus komitetas; 

Tadas Kavaliauskas – vidaus komiteto pirmininkas; 

Vaidas Ulkė – atstovavimo komitetas. 

 

 

2015 metais ir XIX kadencijos metu LS Taryba rinkosi 5 kartus į posėdžius ir atitinkamai 

pasiskirstytiems darbams atskiri LS Tarybos nariai buvo įsitraukę ir į LS Pirmijos vykdomas veiklas. 

Posėdžių metu buvo nagrinėjami daugiau nei 46 klausimai. Pagrindiniai šios kadencijos darbai buvo: 

Suvažiavimo metu buvo pakeista organizacijos valdymo struktūra ir pakeisti organizacijos įstatai. 

Pakeitimai numatė tai, kad vyriausiąjį skautininką skiria LS Taryba ir nebėra ribojamos vyriausiojo 

skautininko kadencijos. Dėl šių pakeitimų įstatuose, buvo keičiami atitinkami nuostatai; 

Suvažiavimo metu buvo priimta nauja organizacijos strategija 2015 – 2018 metų laikotarpiui. 

Patvirtinus strategiją, pradėtas darbų organizavimas siekiant ją įgyvendinti; 

Yra rengiamas krizių veiklos planas, kurio tikslas – parengti veiksmų planą, kuriuo organizacija turėtų 

remtis atsitikus organizacijos, ar šalies krizei, nelaimei; 

Neformalaus vaikų švietimo krepšelių projekto darbo principų apibrėžimas; 

Pasirengimas skautų judėjimo Šimtmečio minėjimui.  

 



 

 

 

 

 

 

Vidaus komitetas 

Vidaus komitetas pateikė siūlymus keisti LS struktūrinius, uniformos nuostatus. Visi nuostatai 

peržiūrėti ir sudėti patogiam naudojimui į elektroninę erdvę adresu 

http://www.skautai.lt/nuostatai/ 2015 metais ruošti, tačiau dar nepatvirtinti dokumentai: LS 

Tarybos narių pareigybinis aprašas, viešųjų bei privačiųjų interesų konflikto, prevencijos, 

identifikavimo ir sprendimo taisyklės. 

 

Strateginis komitetas 

Komiteto nariai kuruoja naujosios strategijos įgyvendinimo stadiją, bei kartu su LS Pirmijos skyriais 

peržvelgia numatytas veiklas, bei nuveiktus darbus. Saulius Jurevičius kuruoja paramos organizacijai 

pritraukimo sistemos sukūrimą. Tomas Čebatorius kuruoja organizacijos krizių valdymo veiklų plano 

parengimą.  

 

Atstovavimo komitetas 

Komitetas esminių veiklų šiais metais neturėjo ir nariai buvo įsitraukę į kitus organizacinius reikalus. 

 

 

2015 metais LS vadovams buvo suteikti šie aukštesnieji vyresniškumo laipsniai: 

 

Paskautininko: 

Šarūnui Montvilui (Šiaulių kraštas) 

Rūtai Šmitaitei (Kauno kraštas) 

Rūtai Marijai Slavinskaitei (Vilniaus kraštas) 

Vilmai Lenkutytei (Marijampolės kraštas) 

Domui Nutautui (Kauno kraštas)  

Vaidai Bakšienei (Panevėžio kraštas) 

Deividui Brokui (Jūrų skautų konferencija) 

Jurgitai Kuprinskienei (Panevėžio kraštas) 

Rimai Milkintienei (Tauragės kraštas) 

Monikai Paulauskaitei (Kauno kraštas)  

Romui Vilkauskui (Alytaus kraštas) 

 

Skautininko: 

Sigitai Norkienei (Tauragės kraštas)  

Dovilei Vinkevičiūtei (Jūrų skautų konferencija) 

Birutei Užkurienei (Marijampolės kraštas) 

 

http://www.skautai.lt/nuostatai/


 

 

 

 

 

Suteikti apdovanojimai: 

Inkaro ordinai: 

Tomui Brogai (Jūrų skautų konferencija) 

Birutei Taraskevičiūtei (Jūrų skautų konferencija) 

Dovilei Vinkevičiūtei (Jūrų skautų konferencija) 

 

Lelijos ordinai: 

Jonui Dragūnui (Jūrų skautų konferencija) 

Jolitai Kuzmienei (Tauragės kraštas) 

Rimai Lukošienei (Kauno kraštas)  

 

 

Tarybos nariai bendradarbiavo su LS Pirmijos 

skyriais konsultuojantis dėl strategijos 

įgyvendinimo. Vyko keletą susitikimų su 

konkrečiais komitetų nariais ir LS Pirmijos 

koordinatoriais. Kiek įmanoma stengėsi prisidėti 

prie konkrečių veiklų įgyvendinimo. Siekiant 

sklandaus organizacijos valdymo vyko nuolatinis 

bendradarbiavimas su vyriausiąja skautininke Ieva 

Žilinskiene.  

 

 

Tarybos nariai savo nuožiūra lankė stovyklas ir kitus vienetų renginius. 

2015 metai buvo labai aktyvūs siekiant sustiprinti bendradarbiavimą su valstybinėmis institucijomis. 

Buvo surengti susitikimai su LR Prezidente Dalia Grybauskaite, LR Ministru Pirmininku Algirdu 

Butkevičiumi, LR Seimo Pirmininke Loreta Graužiniene, LR Seimo nariais, LR Krašto apsaugos 

ministru Juozu Oleka, Pilietinės gynybos centru, Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių 

pajėgomis ir kt. Pagrindiniuose susitikimuose dalyvavo Tomas Broga, Saulius Jurevičius, Andrius 

Šakalis, Donatas Barsys. Kiekviename susitikime buvo pristatomas skautiškas judėjimas, artėjantis 

skautybės Šimtmetis ir derinami veiksmų planai su tam tikromis institucijomis.  

Aktyviai ruošiamės skautybės Šimtmečio minėjimui 2018 metais. Tuo tikslu inicijavome skautybės 

metų paskelbimą LR Seime. Galime pasidžiaugti, kad šis siūlymas seimo narių buvo palaikytas ir 

priimtas. 

Tarybos pirmininkas Tomas Broga atstovavo Lietuvos skautiją vykusiuose skautiškų organizacijų 

Apskritojo stalo posėdžiuose, LiJOT vykusiose darbo grupėse apie rengiamą pilietiškumo programą. 

Visur kur buvo įmanoma atstovauti Lietuvos skautiją, nuolatos buvo įtraukiami LS Pirmijos ir LS 

Tarybos nariai, kad institucijos ir kitos organizacijos pažintų Lietuvos skautijos nacionalinį lygmenį.  



 

 

 

 

 

 

 

Dvidešimti organizacijos gyvavimo metai buvo labai aktyvūs. Organizacija ir vienetai įgyvendino labai 

daug veiklų, renginių ir stovyklų. Dalyvaujančių renginiuose žmonių aktyvumas auga ir tai nuteikia 

optimistiškai, kad einama geru keliu ir bendras susidomėjimas tiek organizacijos, tiek vietos vienetų 

organizuojamais renginiais didėja. Taip pat auga renginių ir veiklų kokybė. Optimistiškai nuteikia ir 

tai, kad bendras jausmas organizacijoje gerėja. Didėja žmonių ratas įžvelgiantis vis daugiau gerųjų 

savo ir kitų atliekamo darbo pusių. Vis labiau gebame pasidžiaugti tuo ką darome ir kokią naudą 

nešame bendruomenėms. 

Savanoriško visų darbo dėka galim drąsiai pasakyti, kad galime nuveikti daug ugdant jaunąją 

pilietiškų ir patriotiškų žmonių kartą. Judėjime užaugę jauni žmonės yra aktyvūs pilietinės 

visuomenės nariai, dažnai prisidedantys prie kitų visuomenei svarbių iniciatyvų bei darbų. Jiems ne 

svetimas savanoriškas darbas ir naudinga veikla bendruomenei, kurioje gyvena ir veikia. 

Kaip jaunimo organizacija turime ką pasiūlyti visuomenei ir valstybei. Tai yra galime padėti ir prisidėti 

prie valstybei ar bendruomenei aktualių problemų sprendimo. Savo ugdomąja veikla ir turima 

metodika galime pasiūlyti tam tikrus sprendimus arba būti sudedamąja valstybės programų dalimi. 

Turime puikią pradžią pasiruošimui ir deramam Skautybės metų 2018 metais minėjimui. Jau dabar 

turime ruoštis ir pasidaryti kuo daugiau darbų, kad įtrauktume į mums visiems svarbų minėjimą 

vietos bendruomenes. Turime išnaudoti mums suteiktą galimybę aktyviai plėtrai ir sklaidai 

regionuose, kuriuose dar neturime vienetų. Pasinaudodami neformalaus vaikų švietimo krepšeliais 

ir turėdami puikią programą galime pritraukti daugiau vaikų ir jaunimo į prasmingą veiklą.  

Būtų labai gerai, kad kraštai laikytųsi LS Suvažiavimo priimtos strategijos ir priimtų organizacijos 

pagalbą ieškant naujų vadovų. Pirmasis organizacijos strategijos prioritetas yra augimas. Šio 

prioriteto neįmanoma įgyvendinti be naujų žmonių įtraukimo. Todėl viliuosi, kad pradėtas naujų 

vadovų paieškos projektas bus sėkmingas ir atneš naudą kraštams. Taip pat viliuosi, kad kraštai 

geranoriškai prisidės prie šio darbo, kuris yra bendras visų interesas.  

 

Didžiuojuosi kiekvienu vadovu, kuris aktyviai prisideda prie organizacijos gerovės ir darbų savo 

darbu, o ne žodžiais. Organizacijai nacionaliniu lygmeniu labai trūksta norinčių nudirbti darbus, o tai 

labai dažnai pristabdo organizacijos veiklumą ir gebėjimą atliepti visus poreikius. 

 

LS Tarybos pirmininkas sktn. j. b. Tomas Broga  

 



 

 

 

 

 

 

 

Vyriausioji skautininkė – gilv. Ieva Žilinskienė 

Administracinio skyriaus koordinatorė – psktn. Justina Lukaševičiūtė 

Žmogiškųjų išteklių skyriaus koordinatorė – gint. Dovilė Vinkevičiūtė 

Komunikacijos skyriaus koordinatorė – pat. sk. Eglė Šidlauskaitė 

Užsienio reikalų skyriaus koordinatorė – psktn. Beatričė Leiputė 

Jaunimo programos skyriaus koordinatorius – psktn. Domas Nutautas  

NVŠ koordinatorės – sktn. Irma Gorytė, sktn. Janina Žvirblytė-Paslavičienė, sktn. Rasa Dumčiūtė 

 

Šiuo metu LS Pirmijoje, pagal patvirtintą darbo schemą, yra laisva paramos pritraukėjo pozicija ir jau 

daug metų yra jaučiamas trūkumas žmonių, kurie norėtų savanoriauti ir prisidėti prie organizacijos 

augimo: jaunimo programos skyriuje, komunikacijos skyriuje, užsienio reikalų skyriuje, mokymų 

skyriuje (lektoriai, kurie norėtų vesti mokymus). Daugiau informacijos apie konkrečių skyrių 

poreikius – prie jų ataskaitų.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Skyrius Planuota 

įgyvendinti 

veiklų 

Įgyvendintos 

veiklos 

Dalinai 

įgyvendintos 

veiklos 

Neįgyvendintos 

veiklos 

Perkeltos 

veiklos į 

2016 m.  

Administracinis 

skyrius (AS) 

 

15 15 0 0 0 

Užsienio ryšių 

skyrius (URS) 

15 13 1 2 2 

Komunikacijos 

skyrius (KS) 

7 3 1 3 3 

Jaunimo 

programos 

skyrius (JPS) 

10 4 3 3 5 

Žmogiškųjų 

išteklių skyrius 

skyrius (ŽIS) 

14 4 2 8 8 

 

Konkrečiau apie įgyvendintas veiklas – toliau pateikiamose skyrių metinėse veiklos ataskaitose.  

 

 

Kurdami 2015-2018 m. strategiją, buvom su LS Pirmija susitarę, kad į veiklos planą žiūrėsime 

lanksčiai, kad nebijosime įtraukti papildomų veiklų, arba matydami, kad numatyta veikla visiškai 

neturi prasmės arba pridėtinės vertės LS nariams – jos atsisakome. Žinoma, kai kurios veiklos buvo 

neįgyvendintos, nes trūko žmogiškų pajėgumų, buvo susikoncentruota į administracines veiklas.    

 

 

2015 metais Lietuvos skautija visapusiškam arba daliniam veiklų finansavimui pateikė 12 projektų 

paraiškų. 6 projektai nebuvo finansuoti. Pilnai įgyvendinti ir atsiskaityta už 6 finansuotus projektus.   

Projektų paraiškos buvo teikiamos: LR Švietimo ir mokslo ministerijai, Jaunimo reikalų 

departamentui, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, LR Krašto apsaugos ministerijai, Lietuvių 

katalikų religinės šalpos fondui, Vydūno fondui, Erasmus+, Lietuvos kultūros tarybai, Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo centrui, geridarbai.lt. 2015 m. Lietuvos skautija teikė paraiškas į du 

naujus fondus (Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras), kurie 

skyrė finansavimą Lietuvos skautijos veiklų įgyvendinimui.  

 



 

 

 

 

 

2015 m. Lietuvos skautijos vykdytuose projektuose dirbo: Ieva Žilinskienė ir Justina Lukaševičiūtė,  

2015 m. buhalterines paslaugas teikė UAB „Skailita“, buhalteris Saulius Arlauskas.  

Viešaisiais pirkimais rūpinosi s. Aušrinė Mincienė ir s. Ieva Žilinskienė.  

 

Projekto 

pavadinimas 

Projekto tikslas Kas 

finansavo 

Pagrindinės 

projekto 

veiklos 

Projekto veiklų rezultatas Projekto 

biudžetas 

2015 m. 

LS lėšų 

indėlis į 

projektą 

Projekto 

partneriai 

Bendradarbia

ukime ir 

draugaukime 

Stiprinti 

bendradarbiavi

mą tarp LS ir 

Lietuvių skautų 

sąjungos 

Jaunimo 

reikalų 

departame

ntas prie 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerijos  

Susitikimai su 

LSS vadija; 

LS vizitas 

Australijoje; 

Skautų judėjimo 

metų 

paskelbimas 

2018 m.  

Šimtmečio 

darbo grupės 

palaikymas ir 

veiklų plano 

vykdymas.  

2018 m. paskelbti Skautų 

judėjimo metais.  

Aplankytas LSS Australijos 

regionas. 

Vyko nuolatiniai susitikimai, 

veiklų derinimai su LSS.  

Projekto tęstinumas: kitais 

metais planuojama priimti LSS 

jaunimą dalyvauti LS 

renginiuose, toliau dirbti 

Šimtmečio klausimais, aplankyti 

LSS Amerikos/Kanados 

regionus.  

11.444,40 

Eur 

0,00 Eur Lietuvių 

skautų 

sąjunga  

Gražių 

dainelių daug 

girdėjau 2016  

Ugdyti vaikų ir 

jaunimo tautinį 

tapatumą ir 

pilietiškumą 

pasitelkiant 

įvairių laikmečių 

lietuvišką 

muziką kaip 

šalies kultūros ir 

istorijos 

atspindį. 

Lietuvos 

kultūros 

taryba 

Atrankiniai 

konkursai; 

Finalinis 

konkursas. 

Įvyko atrankiniai konkursai, 

atrinkti 286 finalinio konkurso 

dalyviai.  

Finalinis konkursas vyks 2016 01 

16, Kaune.  

1.600,00 

Eur. 

2015 m. 

LS indėlio 

nereikėjo 

- 

Mes pilietiški 

visoje 

Lietuvoje 

LS 20-ojo. 

gimtadienio 

konferencija ir 

gimtadienio 

minėjimas 

kraštuose 

Lietuvos 

mokinių 

neformalioj

o švietimo 

centras 

LS organizuota 

konferencija 

rugsėjo 11 d. LR 

Seime. 

LS gimtadienio 

šventimas 

visuose 

kraštuose. 

220 LS narių ir svečių dalyvavo 

LS konferencijoje „Lietuvos 

skautija prieš ir po 20 metų“. 

1000 LS narių dalyvavo LS 

gimtadienio šventime savo 

kraštuose. 

2.300,00 

Eur. 

2.000,00 

Eur. 

LR Seimas 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2015 m. vyr. skautininkė I. Žilinskienė kartu su LS Pirmija aplankė visų kraštų posėdžius bent po vieną 

kartą per metus, buvo aplankytos visos vykusios LS vasaros stovyklos, taip pat nuolatos palaikomas 

bendravimas ir informacijos perdavimas su kraštų seniūnais, kraštų renginių lankymas. 

 

 

2015 m. Lietuvos skautijos Pirmija rinkosi į 10 posėdžių Vilniuje arba Kaune. Vieną posėdį darė Skype 

konferecijos būdu. Taip pat įvyko du išplėstiniai (savaitgalio trukmės) Pirmijos ir Tarybos posėdžiai. 

Visų Pirmijos posėdžių protokolų išrašus galima rasti www.skautai.lt. Taryba ir Pirmija šiemet 

bendrai veikė ir įvairiose darbo grupėse, bei atskiruose darbo procesuose.   

 

2015 m. birželio mėn. LS Tarybos narys Saulius Jurevičius ir LS Pirmijos narė Guoda Vaitiekutė buvo 

išvykę į mokymus „Fundraising network meeting“ Kopenhagoje, kuriuose kėlė savo kvalifikaciją 

paramos pritraukimo srityje. Mokymai buvo organizuojami WOSM. Po mokymų br. Saulius 

Jurevičius sudėliojo savo siūlymus kuria kryptimi turi dirbti Lietuvos skautija paramos pritraukimo 

srityje.  

 

2015 m. spalio mėn. LS vyr. skautininkė Ieva Žilinskienė ir LS Tarybos pirmininkas Tomas Broga pirmą 

kartą atstovavo Lietuvos skautiją dalyvaujant WOSM kasmetiniame organizacijos vadovų susitikime, 

Portugalijoje. Susitikimo metu buvo pristatinėjami organizacijų gerieji pavyzdžiai, tokie kaip: Belgijos 

skautų Šimtmečio pristatymas, emigracija, pabėgėliai, dvasinis ugdymas, savanorių valdymas, 

bendravimas su vyriausybiniu lygmeniu. Toks dalyvavimas atveria daugiau bendradarbiavimo 

galimybių, kontaktų užmezgimo su kitomis organizacijomis ir ateityje bendrų veiklų įgyvendinimo.  

 

http://h/


 

 

 

 

 

 

Įvertinus stovyklas, teigiamos pusės:  

1. Labai geri dalyvių atsiliepimai (pridedami vertinimai žemiau);  

2. Prie skautų judėjimo prisijungę vaikai: apie 20 norą skautauti pareiškusių vaikų (tai skaičius 

vaikų, kurių tėvai kreipėsi tiesiogiai į VŠĮ Vilniaus skautų centro direktorę). Visiems buvo 

išsiųsta informacija apie artimiausius vienetus su vadovų kontaktais. Taip pat dalis vaikų dar 

stovyklos metu kreipėsi dėl skautavimo į tiesioginius stovyklos vadovus.  

3. Platesnė reklama:  

 buvo sudarytos sutartys su 5 informacijos apie vaikų vasaros stovyklas platintojais 

(zigzag.lt, bilietupasaulis.lt, vaikodiena.lt, eurodesk.lt, lzinios.lt), taip pat buvo 

nemokamai talpinama informacija prieinamuose puslapiuose, tokiuose kaip 

renginiumozaika.lt; 

 buvo paskelbti spaudoje 4 straipsniai apie stovyklas, dar 5 straipsniai buvo 

publikuojami internetiniame portale ltlife.lt; 

 dalyvauta 5 dideliuose renginiuose (Litexpo paroda „Mokykla be sienų“, moksleivių 

festivalis „Spalvotas gyvenimas“, Šeimų šventė visuomenės harmonizavimo parke, 

Šeimadienis Vilniaus Belmonto parke, vaikų vasaros stovyklų mugė „Menų pieva“); 

 stovyklos pristatytos 9 Vilniaus ir Ukmergės mokyklose; 

 suorganizuotas apie 100 dalyvių pritraukęs renginys parodos „Skautai neskautams“ 

atidarymas Siemens arenoje, Vilniuje. Nuotraukos bei informacija apie Lietuvos 

skautiją ir stovyklas „Skautai neskautams“ kabėjo dar dviejų didelių renginių metu, 

kurių lankytojų srautas iš viso buvo apie 7000 žmonių;  

 facebook paskyroje kiekvieną savaitę keletą kartų skelbta informacija pasiekdavo 

vidutiniškai apie 1000 vartotojų. Puslapį pamėgo 581 papildomas vartotojas. 

4. Efektyvi komunikacija: patobulinti automatiniai atsakymai, 100% laiškų atsakyta maximum 

per 48 valandas, atsakyti visi skambučiai, artėjant stovykloms el. paštu siunčiama aktuali 

informacija sumažino individualių skambučių kiekį. Stovyklų metu kiekvieną dieną buvo 

dedamos nuotraukos iš tos dienos stovyklavimo Facebook paskyroje. 

5. Komunikacija ir bendravimas tarp stovyklų viršininkų: kovo mėn. suorganizuoti mokymai ir 

pasidalinimas programomis pasiteisino, stovyklų štabai susipažino su vieni kitų programa ir 

organizaciniais niuansais, pasinaudojo patarimais ir gerosiomis praktikomis, kas leido 

užtikrinti geresnę visų stovyklų kokybę.   

 

Įvertinus stovyklas, neigiamos pusės: 

1. Maisto užsakymų trukdžiai: dėl netvarkingų maisto užsakymų sistemų, stovyklų meniu turėjo 

būti neplanuotai koreguojamas. 

2. Dėl netvarkingos maisto tiekėjų buhalterinės dokumentacijos labai ilgai užtrukęs išlaidų ir 

pajamų apskaičiavimas ir pavėluotas atsiskaitymas su stovyklas įgyvendinusiais vienetais.  

http://zigzag.lt/
http://bilietupasaulis.lt/
http://vaikodiena.lt/
http://eurodesk.lt/
http://renginiumozaika.lt/
http://ltlife.lt/


 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso stovyklose dalyvavo 376 vaikai. 

Iš jų grįžtamojo ryšio anketą užpildė 95 vaikų tėvai (2 iš jų buvo dviejose stovyklose). Taigi, anketą 

užpildė apie 25% stovyklautojų tėvų. 

 

 

Taip: 91 

Ne: 4 
 

 

Norėjosi 

ilgesnės 24 

Norėjosi 

trumpesnės 6 

Trukmė buvo 

optimali 65 
 

Ar gavote pakankamai reikalingos 
informacijos iki prasidedant stovyklai?

Taip: Ne:

Kaip vertinate stovyklos trukmę?

Norėjosi ilgesnės Norėjosi trumpesnės Trukmė buvo optimali



 

 

 

 

 

 

Taip 71 

Neapsispren

dė 16 

Ne  8 
 

 

Taip  93 

Nežinau 1 

Ne  1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar prieš/ po stovyklos vaikas išreiškė norą toliau 
dalyvauti skautų veikloje?

Taip Neapsisprendė Ne

Ar rekomenduotumėte mūsų organizuotas 
stovyklas savo draugams?

Taip Nežinau Ne



 

 

 

 

 

 

Kokius įspūdžius vaikas parsivežė apie stovyklos programą (ką jis/ji pasakojo, kas labiausiai 

įsiminė, patiko ar nepatiko)? 

Patiko (dažniausiai minima): Nepatiko (dažniausiai 

minima): 

Kuo galite pasidžiaugti? 

(dažniausi atsakymai): 

Viskas 

Vadovai 

Intensyvi programa 

Žygiai (ir sausumos, ir vandens) 

Judrūs žaidimai 

Kliūčių ruožai 

Galimybė naudotis kirviu ir peiliu 

Draugiškumas (vadovų ir vaikų) 

Aukcionas (Kernavės stovyklų 

mugėje) 

Vakaro laužai (jūrų skautų 

stovyklos) 

Dainos prie laužo 

Maisto gamyba ant laužo 

 

Kitų vaikų patyčios 

Nesutarimai su kitais vaikais 

Maistas (įvairios priežastys) 

 

Apskritai tokių stovyklų 

buvimu 

Gerais įspūdžiais 

Vadovais, entuziazmu 

Vaiko patobulėjimu 

(savarankiškumas, 

bendravimo įgūdžiai, naujos 

žinios) 

Naujomis pažintimis, 

draugais 

Buvimu gamtoje 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Partneriai 2015 metais aktyviai bendradarbiavo skautų vardo populiarinime, naujų narių pritraukime 

ir stovyklavietės infrastruktūros plėtroje.  

Skautų slėnis antrus metus iš eilės aktyviai įsitraukė į „Skautai neskautams” stovyklų organizavimo 

programą. Trijose stovyklose turėta 195 vaikai ir 30 dirbančių skautų vadovų, bei tiek pat skautų 

savanorių (patyrusių skautų). 

Skautų vardas kartu populiarintas įvairiais žiniasklaidos kanalais, sukurti video filmukai. Kartu 

dalyvauta skautų vardą populiarinančiuose renginiuose: „Spalvotas gyvenimas” (Lofte, Vilnius), 

Savas FESTAS (Trakai), Mokykla’2015 (Litexpo, Vilnius). 

Per 2015 m. Skautų slėnyje vyko Vilniaus Ąžuolų draugovės ir Specialybių akademijos stovyklos bei 

LS vadovų sąskrydis, bei kiti edukaciniai skautiški renginiai. Per metus sulaukta 1341 dalyvių (385 

skautų).  

Skautų slėnis iš Lietuvos skautijos gavo paramą turistiniu inventoriumi ir įranga infrastruktūrai (250 

eurų sumai), Skautų slėnis šiais metais uždirbo iš infrastruktūros nuomos ir suteikė paramą Lietuvos 

skautijai (796 eurų sumai). 

 

 

 

2015 m. rugpjūčio 10 d. LR švietimo ir mokslo ministrei patvirtinus Neformaliojo vaikų švietimo lėšų 

skyrimo ir panaudojimo 2015 metais tvarkos aprašą, visose Lietuvos savivaldybėse startavo šios 

tvarkos įgyvendinimo mechanizmai. Lietuvos skautija turi skautiškų vienetų beveik visose 

savivaldybėse, tad 2015 m. rugpjūčio 22 dienos LS tarybos posėdyje buvo nuspręsta į finansavimo 



 

 

 

 

 

tvarką įtraukti kuo daugiau struktūrinių LS padalinių, siekiant pagerinti skautiškuoju metodu grįsto 

ugdymo kokybę. 

33-ims savivaldybėms pateikta ir jų akredituota 3 mėnesių trukmės LS NVŠ programa „Skautai: 

pramoga su tikslu“, pagal kurią įsipareigota ugdyti mokyklinio amžiaus vaikus po 2 val. per savaitę. Į 

programą įsitraukė 1106 vaikai ir jaunuoliai – ir jau esami nariai, ir naujai susidomėję skautybe. 68 

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, spalio–

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: būta ir 10,83 €, ir 31,00 € 

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. buvo 

nukreipta skautų vadovų 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. 

 

 

SAVIVALDYBĖ 
VAIKAI, 

JAUNUOLIAI 

SKAUTIŠKI 

VIENETAI 
VADOVAI 

KREPŠELIO 

DYDIS 

SKIRTOS 

LĖŠOS, € 

Alytaus kraštas 

Alytaus miesto 72 4 3 15,60 3369,60 

Alytaus rajono 12 1 1 15,00 540,03 

Iš viso 84 5 4  3909,63 

Kauno kraštas 

Jonavos rajono 12 1 1 31,00 1116,00 

Kaišiadorių rajono 14 1 1 19,86 834,00 

Kauno miesto 13 1 1 15,00 585,00 

Kauno rajono 25 1 1 15,00 1125,00 

Kėdainių rajono 11 1 1 21,12 697,00 

Prienų rajono 54 3 3 17,55 2861,00 

Raseinių rajono 18 1 1 15,00 810,00 

Iš viso 147 9 9  8028,00 

Klaipėdos kraštas 

Klaipėdos miesto 43 4 4 17,70 2283,00 



 

 

 

 

 

Klaipėdos rajono 28 1 1 15,00 1260,00 

Kretingos rajono 36 1 1 15,00 1620,00 

Iš viso 107 6 6  5163,00 

Marijampolės kraštas 

Kazlų Rūdos 8 1 1 15,00 552,00 

Marijampolės 26 1 1 15,00 1803,00 

Šakių rajono 68 2 2 15,00 3060,00 

Iš viso 102 4 4  5415,00 

Panevėžio kraštas 

Panevėžio miesto 93 6 6 15,43 4305,00 

Panevėžio rajono 67 5 5 14,06 2826,00 

Rokiškio rajono 14 1 1 12,00 504,00 

Iš viso 174 12 12  7635,00 

Šiaulių kraštas 

Joniškio rajono 11 1 1 16,00 528,00 

Pakruojo rajono 15 2 2 12,19 548,55 

Šiaulių miesto 69 5 6 15,50 3209,00 

Iš viso 95 7* 9  4285,55 

Tauragės kraštas 

Jurbarko rajono 100 5 5 15,00 4500,00 

Šilalės rajono 90 4 4 11,76 3175,00 

Iš viso 190 9 9  7675,00 

Telšių kraštas 

Plungės rajono 14 1 2 16,24 682,00 

Rietavo 31 1 2 15,00 1395,00 

Telšių rajono 45 3 3 15,00 2025,00 

Iš viso 90 5 7  4102,00 

Utenos kraštas 

Anykščių rajono 7 1 1 13,76 289,00 

Molėtų rajono 43 1 3 15,00 1935,00 

Utenos rajono 6 1 1 15,00 270,00 

Visagino 21 1 1 16,88 1064,00 

Zarasų rajono 6 1 1 10,83 195,00 

Iš viso 83 5 7  3753,00 

Vilniaus kraštas 

Vilniaus miesto 13 1 1 17,00 663,00 

Iš viso 13 1 1  663,00 

Jūrų skautų konferencija 

Kauno miesto 12 1 1 15,00 540 



 

 

 

 

 

Ukmergės rajono 9 1 1 18,30 494,10 

Iš viso 21 2 2  1034,10 

IŠ VISO 

33 savivaldybės 1106 66 68 **  51 663,28 

* 1 vadovė veikė 2 vieno krašto savivaldybėse. 

** Ne 70, nes 2 vadovės veikė 4 savivaldybėse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šimtmečio darbo grupė buvo suburta inicijuojant bendras Šimtmečio veiklas 2018 m. kartu su 

Lietuvių skautų sąjunga. Šimtmečio darbo grupės nariai: Juozas Žemaitis, Visvaldas Varžinskas, 

Tomas Broga, Ieva Žilinskienė, Benita Mincevičiūtė. Posėdžių 2015 m. nevyko. Buvo surinkta ir 

apdorota informacija kaip kitos šalys minėjo savo 100 metų jubiliejų. Informacija vykdymui perduota 

LS Pirmijai.  

2015 m. įvyko LS atstovų Ievos Žilinskienės ir Tomo Brogos vizitas į Australiją, aplankant Lietuvių 

skautų sąjungos narius Melburno ir Sidnėjaus miestuose. Dalyvauta liepos 6-osios. minėjime, 

skaitytas pranešimas Lietuvių bendruomenėje „Kuo skautavimas ypatingas Lietuvoje?“, dalyvauta 

posėdžiuose, kuriuose buvo derinamasi ir toliau dirbama ties bendromis veiklomis, kurios bus 

vykdomos švenčiant Skautybės šimtmetį. Lietuvoje keletą kartų buvo susitikta su LSS Tarybos 

pirmininku br. Gintautu Taoru ir LSS Australijos regiono vadu br. Henriku Antanaičiu.  

2015 m. Skautiškų organizacijų apskritasis stalas patvirtino Šimtmečio stovyklos viršininką br. Tomą 

Brogą. Buvo skelbiamas stovyklos pavadinimo konkursas, išrinktas Šimtmečio stovyklos pavadinimas 

„Laužų karta“.  

2015 m. buvo išrinktas Šimtmečio ženklas, kuris vienija visas Lietuvoje veikiančias skautiškas 

organizacijas ir Lietuvių skautų sąjungą, kuri veikia Amerikoje, Kanadoje, Australijoje ir Anglijoje. 

Visos organizacijos naudos bendrą Šimtmečio ženklą.   

 



 

 

 

 

 

2015 m. du mėnesius buvo dirbama LR Seime dėl galimybės 2018 m. paskelbti “Skautų judėjimo 

metais“. Buvo suorganizuoti kelios dešimtys susitikimų su LR Seimo nariais, kuriuose buvo 

pristatomas skautiškas judėjimas, vertybės ir artėjantis skautybės Šimtmetis. 2015 m. spalio mėn. 

LR Seimas paskelbė vienbalsiai 2018 m. “Skautų judėjimo metais“.  

 

 

Lietuvos skautija buvo atstovaujama parodoje „Mokykla be sienų, 2015”, „Šeimų šventėje“ ir 

Vilniuje vykusiame renginyje apie vasaros stovyklas, kuriuose buvo pristatytas skautiškas judėjimas, 

atstovaujama Lietuvos skautija ir stovyklos Skautai neskautams. Kraštai aktyviai įsitraukė į 

Nevyriausybinių organizacijų muges, kurios vyko visus metus skirtinguose miestuose (Panevėžys, 

Marijampolė, Kretinga, Klaipėda, Vilnius, Šiauliai). Šių mugių metu yra pristatomas skautiškas 

judėjimas, organizacija ir kviečiamas jaunimas ir suaugę žmonės prisijungti prie Lietuvos skautijos 

vykdomos veiklos.  

2015 m. LS intensyviai bendravo su Lietuvių skautų sąjunga. Įgyvendino vieną bendrą tęstinį projektą 

„Bendradarbiaukime ir draugaukime“. Ateityje planuojama stiprinti bendradarbiavimą ir įgyvendinti 

daugiau bendrų veiklų.  

2015 m. kovo mėn. 11 d. buvo pasirašyta Skautiškų organizacijų deklaracija, kuri įpareigoja visas 

Lietuvoje veikiančias skautiškas organizacijas veikti pagal skautų įkūrėjo misiją, bendradarbiauti su 

kitomis skautiškomis organizacijomis ir dirbti išvien dėl Skautų judėjimo Šimtmečio.  

Bendradarbiaujant su LTlife, balandžio mėn. buvo atidaryta paroda „Skautai neskautams“ Siemens 

arenoje Vilniuje, kuri buvo skirta pradėti minėti Lietuvos skautijos 20-us. gyvavimo metus, 

populiarinti skautišką judėjimą, skleisti pilietiškumą ir organizacijos narių plėtrai.   

2015 m. rugpjūčio mėn. 24 d. buvo pasirašyta trišalė bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos 

skautijos ir Šaulių sąjungos ir Ateitininkų Federacijos. Sutartyje visos šalys įsipareigojome reguliariai 

susitikti ir aptarti bendrai įgyvendinimas veiklas, skleisti ir skatinti patriotiškumą, valstybines šventes 

pagal galimybes stengtis minėti kartu. Žinutė apie tai čia.  

 

 

2015 m. gegužės mėn. 21 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su LR Žemės ūkio ministerija, 

kurios pagrindinis tikslas – Lietuvos skautijos rėmimas produktais pagal galimybes ir prisidėjimas 

prie kokybiškos LS jaunimo programos įgyvendinimo, konkrečiai specialybių srityje. Sutarties teksto 

derinimas vyko keletą kartų, susitikimuose dalyvavo s. Ieva Žilinskienė ir LS Tarybos narys Visvaldas 

Varžinskas.  

 

2015 m. rugsėjo mėn. 10 d. pasirašyta atnaujinta bendradarbiavimo sutartis su LR Krašto apsaugos 

ministerija, kurios pagrindinis tikslas – abipusis bendradarbiavimas, pagalba viešinant pilietiškas 

idėjas ir LR Krašto apsaugos ministerijos prisidėjimas prie kokybiškos LS jaunimo programos 

įgyvendinimo. Žinutė apie tai čia. 

http://www.skautai.lt/index/article/id/2304
http://www.skautai.lt/index/article/id/2315


 

 

 

 

 

 

Prieš pasirašant sutartį įvyko du susitikimai su viceministru, derinant sutarties turinį. Susitikimuose 

dalyvavo s. Ieva Žilinskienė ir br. Tomas Broga.  

 

2015 m. įvyko trys susitikimai su LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėjomis, kurių metų buvo 

derinamos bendros veiklos apie pilietiškumą Lietuvos mokyklose, tariamasi dėl pagalbos įtraukiant 

tautines bendrijas į skautišką judėjimą ir jų suaktyvinimą. Susitikimuose dalyvavo s. Ieva Žilinskienė 

ir br. Tomas Broga.  

 

2015 m. spalio mėn. įvyko susitikimas su LR Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi, buvo aptartos 

bendradarbiavimo galimybės. Ateityje planuojama dirbti išvien. Tolimesnis bendradarbiavimas tarp 

LR Vyriausybės ir Lietuvos skautijos perduotas A. Butkevičiaus patarėjui J. Pankauskui, su kuriuo 

vyksta nuolatinis bendravimas, susitikimai, bendras veiklų derinimasis. Susitikimuose dalyvavo s. 

Ieva Žilinskienė ir br. Tomas Broga.  

 

2015 m. spalio mėn. įvyko susitikimas su Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų 

karininku Tomu Pakalniškiu. Nuspręsta inicijuoti susitikimą su savanorių batalionų vadais pristatant 

Lietuvos skautiją ir 2016 m. kraštų stovyklas, kuriose savanorių pajėgos galėtų prisidėti prie LS 

jaunimo programos įgyvendinimo. Susitikime dalyvavo s. Ieva Žilinskienė ir br. Tomas Broga.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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. 

2015 m. Lietuvos skautijos nariai dalyvavo LiJOT pavasario ir rudens asamblėjose, plėtė 

kompetencijas LiJOT organizuotuose žiemos ir vasaros forumuose. Lietuvos skautijos atstovai s. Ieva 

Žilinskienė ir br. Tomas Broga dalyvavo vidinėje darbo grupėje dėl pilietinio, lituanistinio ir tautinio 

ugdymo tarpinstitucinio veiksmų plano 2015–2020 m. sudarymo.  

 

2015 m. pavasarį gint. Elena Sinkevičiūtė (Jūrų skautų konferencija) buvo išrinkta antrai dviejų metų 

kadencijai ir toliau atstovauja Lietuvos skautiją Lietuvos jaunimo organizacijų (LiJOT) tarybos 

valdyboje, 2015 m. birželio mėn. Sesė Elena buvo išrinkta LiJOT Viceprezidente, o LiJOT Valdyboje 

yra atsakinga už LiJOT interesų atstovavimą užsienyje, bei Lietuvoje. Pagrindinės atsakomybės, 

kurias prisiėmusi sesė - 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.  

 

2015 m. LiJOT Pavasario asamblėjoje s. s. Lukas Kornelijus Vaičiakas (Telšių kraštas) buvo išrinktas į 

LiJOT Kontrolės komisiją.  

 

Gilv. Jorė Astrauskaitė (LS Pirmija) priklauso WOSM Europos regiono Jaunimo įgalinimo strateginio 

prioriteto darbo grupei. Pagrindinis grupės tikslas - įgyvendinti 2014-2016 metų Europos regiono 

veiksmų plane numatytas prioriteto įgyvendinimo veiklas ir pasiekti, kad jaunimo įgalinimas taptų 

kiekvienos Europos skautiškos organizacijos ir jose veikiančių vienetų kasdienybe.  

2015 m. gint. Elena Sinkevičiūtė (Jūrų skautų konferencija) yra Europos regiono atstovė išorei, ji 

kartu su kitais savanoriais pristato ir skleidžia Europoje WOSM pozicijas įvairiais klausimais. 

Paskutiniais metais daugiausiai dėmesio buvo skiriama neformalaus ugdymo pripažinimo klausimui. 

WOSM Europos regionas teikė rekomendacijas kaip būtų galima įvertinti įgytas kompetencijas 

neformalaus ugdymo metu. Sesė Elena ir regiono lygmenyje dirbo su jaunimo įgalinimo 

problematika, bandant išgryninti regiono poziciją, bei ją atstovaujant įvairiose Europos lygmens 

struktūrose.  

 

2015 m. lapkričio mėn. Ieva Žilinskienė atstovavo Lietuvos skautijai dalyvaujant LR ŠMM 

organizuotoje konferencijoje „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija ugdymo 

institucijose“, kurioje buvo skaitytas pranešimas „Psichiką žalojančių medžiagų prevencija, paremta 

skautiška metodologija“. 

 



 

 

 

 

 

  

Marijampolės kraštas: Karolinai Alminaitei, Rositai Guzaitienei 

Jūrų skautų konferencija: Jonui Dragūnui, Donatui Kaminskui  

Tauragės kraštas: Vaidai Beinarienei 

Oro skautai: Vytautui Kašėtai 

Šiaulių kraštas: Arūnui Jankauskiui, Vaidotui Misiūnui  

Kauno kraštas: Mildai Navaslauskaitei 

Vilniaus kraštas: Mykolui Vilučiui, Jonui Sideravičiui, Gabijai Didžiokaitei, Elenai Gorodeckytei, 

Sandrai Štukaitei.  

 

 

LR Krašto apsaugos ministerija – dalinių organizacijos veiklų finansavimas. 

LR Žemės ūkio ministerija – veiklų partneriai.  

Jaunimo reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – einamųjų 

organizacijos veiklų dalinis finansavimas. 

Lietuvių Katalikų religinės šalpos fondas – dalinių organizacijos veiklų finansavimas.  

Vydūno fondas – dalinių organizacijos knygų leidybų finansavimas.  

Lietuvos kultūros taryba - dalinių organizacijos veiklų finansavimas. 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras - dalinių organizacijos veiklų finansavimas. 

Skautų paramos fondas – veiklų partneriai.  

VšĮ “Skautų slėnio stovyklavietė” – veiklų partneriai.  

Lietuvos liaudies buities muziejus – veiklų partneriai.  

LTlife – veiklų partneriai ir rėmėjai.  

VĮ Jonavos miškų urėdija – veiklų partneriai. 

Vilniaus Universiteto radijo mėgėjų klubas – veiklų partneriai.  

Lietuvos kinologų draugija – 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. 

Žagarės pieninė – vasaros stovyklos rėmėjas.  

UAB „Novameta“ – dainų konkurso rėmėjas. 

UAB „Skinija“ – dainų konkurso rėmėjas. 

UAB „Expedicija“ – dainų konkurso rėmėjas. 

AB „Lifosa“ – dainų konkurso rėmėjas. 

UAB „Jūsų Flintas“ – dainų konkurso rėmėjas. 

UAB „Lututė“ – dainų konkurso rėmėjas. 

UAB „Tyto alba“ – dainų konkurso rėmėjas. 

Leidykla „Šviesa“ – dainų konkurso rėmėjas. 

Žurnalas „Valstybė“ – dainų konkurso rėmėjas. 

Nuotykių parkas „Tarzanija“ – dainų konkurso rėmėjas. 

AB „Žemaitijos pienas“ – dainų konkurso rėmėjas.  

Lietuvos universitetų moterų asociacija – dainų konkurso rėmėjas. 

Benjaminas Žemaitis – dainų konkurso rėmėjas. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Skyriaus narių sąrašas ir narių einamos pareigos.  

Psktn., s. v. Domas Nutautas - skyriaus koordinatorius 

Psktn., s. v. Marius Stalnionis - jaunesnieji skautai 

Psktn., vyr. sk. Aistė Praškevičiūtė - jaunesnieji skautai 

Pat. sk. Lauryna Balsytė - jaunesniųjų skautų komiksas 

Pat. sk. Austėja Černiauskaitė - skautai, JP atnaujinimas 

Psktn., vyr. sk. Gabija Didžiokaitė - skautai, JP atnaujinimas, Vilniaus krašto skilčių koordinavimas 

Vyr. sk. Gintarė Staugaitytė - patyrę skautai, JP atnaujinimas 

Psktn., gilv., vyr. sk. Urtė Penkauskaitė - patyrę skautai 

S. s. Darius Laurinavičius - specialybių koordinatorius 

Sktn., gilv., s. v. Pavel Mikriukov - Skilčių metų koordinatorius 

 

Skilčių koordinavimas kraštuose: 

S. s. Vytautas Marčiulionis - Alytaus krašto 

Pat. j. sk. Ugnė Kanapeckaitė - Jūrų skautų konferencijos  

Pat. sk. Titas Gurskis - Kauno krašto 

Pat. sk. Julija Jaselskytė - Klaipėdos krašto 

Pat. sk. Evaldas Kazlauskas - Marijampolės krašto 

Psktn., vyr. sk. Kristina Podėnaitė - Panevėžio krašto 

Pat. sk. Agnė Krikščiukaitė - Šiaulių krašto  

Vyr. sk. Milda Prūsaitytė - Tauragės krašto 

Psktn., vyr. sk. Julija Bytautaitė - Telšių krašto 

Sktn., s. v. Ugnius Meškas - Utenos krašto 

 

 Neužpildytos pozicijos skyriuje. Ar yra pareigų, veiklos sričių, kur nėra žmonių?  

Vyresniųjų skautų programa ir skiltininkų mokymų lektoriai.  

 Žmonių poreikis. Kokiose srityse reikia daugiau žmogiškųjų resursų? (kokios kompetencijos 

žmonių reikia ir kokiems darbams?).  

JP atnaujinimas - reikia žmonių turinčių patirties vadovaujant skautams, norinčių padėti vadovams 

vykdyti kokybišką JP.  

 Bendras skyriaus funkcijų įvertinimas. Kokios veiklos sritys veikė stipriausiai, kur reikia 

daugiau žmonių?  

Skyriui geriausiai sekėsi organizuojant patyrusių skautų ir specialybių akademijos stovyklas. 

Pradėtas jaunimo programos atnaujinimas: 

- Iškeltos asmeninio tobulėjimo sritys; 

- Suformuoti bendri ugdymo tikslai; 



 

 

 

 

 

- Suformuoti ugdymo tikslai amžiaus grupėms; 

Skilčių koordinatoriai kraštuose šauniai tvarkėsi su skilčių sueigų vertinimais.  

 

 

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

1 strateginis savaitgalinis posėdis, kuriame dalyvavo: 

Domas Nutautas – JPS koordinatorius 

Dovilė Vinkevičiūtė – ŽI koordinatorė 

Milda Bacevičiūtė – ŽI mokymų koordinatorė 

Beatričė Leiputė – URS koordinatorė 

Barbora Drasiulytė – URS narė jaunimo programai 

Austėja Černiauskaitė – JPS narė skautams 

Gabija Didžiokaitė – JPS narė skautams 

Gintarė Staugaitytė – JPS narė pat. skautams. 

Su skyriaus nariais buvo bendraujame atskiruose susitikimuose ir elektroninėje erdvėje.  

 

 

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

Patyrusių skautų stovyklos štabo 3 posėdžiai. 

Patyrusių skautų stovyklos štabo savaitgalinis žygis. 

Patyrusių skautų stovykla „Gelbstint eilinę vyšnią“. 

Specialybių akademija. 

Pradėjo vykti nacionalinis skilčių konkursas, kuris bus tęsiamas ir 2016 m. 

Įtrauktas bent vienas patyręs skautas į skyriaus veiklas.  

 

 Renginių, veiklų trumpas aprašymas – renginio (veiklos) tikslas, dalyviai (kiek dalyvių? kas jie 

tokie? Iš kur?), kiti rezultatai.  

Patyręs skautas skyriuje 

Bent vieną pat. sk. amžiaus grupės dalyvio įgalinimas, įtraukiant jį į JPS veiklas, padedant mokytis, 

suprasti savanorystę. Šiais metais tai yra patyrusių skautų štabo viršininkė Fausta Roznytė. 

Patyrusių skautų štabo savaitgalinis žygis 

Renginys su nakvyne, ilgomis diskusijomis, idėjų gryninimu. Jo tikslas - su štabu susidėlioti patyrusių 

skautų stovyklos programą, likusius pasiruošimo darbus, atsakomybes stovyklos metu. 

Žygyje dalyvavo visi štabo nariai - 9 patyrę skautai iš 6 kraštų ir du vadovai. 

Per žygį štabas susigyveno, išsiaiškino svarbiausius programos, pasiruošimo klausimus ir toliau 

žymiai intensyviau organizavo stovyklą. 

 

 



 

 

 

 

 

Patyrusių skautų stovykla 

„Gelbstint eilinę vyšnią“ 

Renginys visiems LS patyrusiems 

skautams. Jo tikslas - leisti 

patyrusių skautų išrinktiems 

atstovams į štabą organizuoti tokią 

stovyklą, kokios nori patyrę skautai. 

Štabas nusprendė kiekvieną dieną 

išlaisvinti vis kitą dalyvių savybę: 

visuomeniškumą, komandiškumą, 

drąsą, ištvermę ir vaizduotę. 

Stovykloje dalyvavo 92 patyrę 

skautai iš 9 kraštų ir jūrų sk. konf., 

23 vadovai ir 11 programos įgyvendintojų. 

Kadangi stovykla buvo organizuota dar nedidelę organizacinę patirtį turinčių patyrusių skautų, todėl 

jiems su vadovų pagalba renginio metu teko spręsti iškilusias problemas. Stovyklos dalyviai pažino 

kitų kraštų patyrusius skautus, daugelis pirmą kartą dalyvavo būtent jų amžiaus grupės skirtoje 

programoje. 

Stovyklos video. 

Po stovyklos štabas buvo susitikęs peržiūrėti stovyklos dalyvių ir vadovų vertinimų ir prisiminti 

organizacines problemas bei sėkmes, kurias patyrė. Vertinimai daugiausiai teigiami, štabas džiaugėsi 

galimybe prisidėti prie tokio renginio organizavimo. 

Specialybių akademija 

Tai buvo finalinis realybės šou „Specialistas“ renginys skirtas skautams ir patyrusiems skautams iš 

visos LS. Akademijoje dalyvavo 32 dalyviai iš įvairių kraštų, 4 specialybių instruktoriai ir 4 štabo 

nariai. 

Buvo vedamos 4 specialybės: liturgisto, išlikėlio, astronomo ir lankininko. 

Stovykla vertinama puikiai - pavyko sukurti labai jaukią ir atvirą atmosferą, kurioje dalyviai noriai 

mokėsi naujų specialybių.  

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

numatytos veiklos.  

Kartą per metus vykdomos skiltininkų dirbtuvės, nukelta 2016 pavasariui, nes rudenį nebuvo spėta 

tinkamai pasiruošti. 

Patyrimo laipsnių peržiūra bei tarptautinės dimensijos įtraukimas - dar vykdoma. URS narė Barbora 

Drąsutytė dalyvauja JP atnaujinime. 

JP duomenų bazės projektas - dar vykdoma. Peržiūrėtos užsienio (UK, Suomijos, Olandijos, Danijos) 

praktikos, ieškoma patogiausio varianto mums. 

Patyrusių skautų suvažiavimas; Kasmet išrenkamas ir veikiantis Patyrusių skautų stovyklos štabas. 

Nuspręsta 2016 vasarą nedaryti pat. sk. stovyklos ir nerinkti patyrusių skautų stovyklos štabo, nes 

2016 m. vasarą vyks kita patyrusių skautų organizuojama stovykla patyrusiems skautams – 

https://youtu.be/ZBMe5ehptzI


 

 

 

 

 

„Indėniada“, kurios tikslas taip pat yra suburti patyrusius skautus iš visos LS ir suteikti jiems 

kokybišką programą. 

Sukurti skautų ir pat. skautų amžiaus grupių legendas ir jas įgyvendinančius patyrimo laipsnius 

Dar vykdoma. Šiuo metu jau yra: 

- Apgalvoti keli skautų ir pat. skautų amžiaus grupės legendų variantai; 

- Iškeltos asmeninio tobulėjimo sritys; 

- Suformuoti bendri ugdymo tikslai; 

- Suformuoti ugdymo tikslai amžiaus grupėms; 

Pagal ugdymo tikslus amžiaus 

grupėms bus formuojami 

patyrimo laipsniai ir gryninamos 

legendos. 

Jaunimo programos kongresas - 

projekto paraiška finansavimui 

gauti 2015 m. buvo teikiama 3 

kartus, tačiau finansavimas 

negautas. Dėl paraiškos buvo 

konsultuojamasi su Jaunimo 

tarptautinio bendradarbiavimo 

agentūra, gautos pastabos dėl 

paraiškos turinio. Paraiška bus 

teikiama 2016 m. įtraukiant daugiau tarptautinių partnerių, taip tikimasi, kad projektas gaus 

finansavimą. 

 

 Neplanuotos, bet įgyvendintos veiklos. Kokie papildomi darbai, nenumatyti metų plane buvo 

įgyvendinti. Nauji projektai, netikėti darbai ir pan.  

Išleista knyga vadovui „Mokomės skautiškai: Geros vertybės, naudingi įgūdžiai ir draugai visam 

gyvenimui“. 

Parengta veikimą skiltimis skatinanti prezentacija, kuri buvo pristatyta LS kraštų vadovų sueigose. 

Jaunesniųjų skautų komiksų iniciatyva. Išėjo 3 numeriai, 2016 metais bus tęsiama. 

Kraštų lankymas LS 25-mečio proga. 

 

Pagalba draugininkų mokymuose vedant modulius: 

- Skautiškas metodas; 

- Skiltys; 

- Jaunimo programa.  

 Bendras veiklos vertinimas. Kokios veiklos sritys metų eigoje veikė stipriai? Kokie svarbiausi 

pasiekimai? Ką reikia tobulinti, stiprinti?  

2015 metais Jaunimo programos skyriuje vyko nemažai veiklų, daugiausia jų vykdė skyriaus 

koordinatorius ir dar keli skyriaus nariai. 

http://www.scribd.com/doc/284056952/Mokome-s-skautis-kai-Geros-vertyb%C4%97s-naudingi-%C4%AFg%C5%ABd%C5%BEiai-ir-draugai-visam-gyvenimui
http://www.scribd.com/doc/284056952/Mokome-s-skautis-kai-Geros-vertyb%C4%97s-naudingi-%C4%AFg%C5%ABd%C5%BEiai-ir-draugai-visam-gyvenimui


 

 

 

 

 

Stipriausiai vyko veiklos susijusios su skautiškų metų temomis. Baigiantis specialybių metams, buvo 

apdovanoti geriausi specialistai, o vasarą suorganizuota specialybių akademija, kurioje 32 skautai iš 

visos LS gilinosi į norimas specialybes. Pradedant skilčių metus buvo išleista knyga vadovas, rudenį 

pradėtas skilčių metų konkursas, prie kurio prisijungė skiltys iš 8 kraštų. 

 

Po ilgo derinimosi, diskusijų ir susitikimų buvo pakloti pamatai jaunimo programos atnaujinimui. 

Esame įgyvendinę 5 iš 8 jaunimo programos atnaujinimo žingsnių, kuriuos rekomenduoja WOSM. 

2016 metais svarbu pritraukti naujus ir dar labiau įtraukti esamus skyriaus narius į jaunimo 

programos atnaujinimo ir metų temų veiklas. Taip pat dalintis esamu jaunimo programos 

atnaujinimo procesu su LS vadovais.   

 

 

 Kokiose srityse buvo bendradarbiaujama su kitais skyriais, LS Tarybos nariais? Kokiose 

papildomose darbo grupėse veikė skyriaus nariai?  (Pvz. projektų įgyvendinimo darbo grupės, 

dokumentų rengimo grupės, bendrų renginių organizavimo grupės).  

JP tarptautiškume - URS. 

JP atnaujinime - URS, ŽIS. 

Specialybių akademijoje - ŽIS. 

Draugininkų mokymuose - ŽIS.  

 Kiek įvyko susitikimų?  

6 pasirengiamieji susitikimai, daugiau bendravimo elektroninėje erdvėje.  

 Kokie šio darbo rezultatai?  

Pradėtas JP atnaujinimas. Suorganizuota specialybių akademija. Pravesti draugininkų mokymai.

  

 Kokiuose kitų organizacijų renginiuose dalyvavo skyriaus nariai? (kitų Lietuvos ir užsienio 

organizacijų, institucijų mokymai, konferencijos, susitikimai, stovyklos ir kt.)  

TEDxKids - 2015.01.09, Vilnius. Renginys apie vaikų ugdymo metodus, patirčių dalinimasis. 

8th European Scout Educational Methods Forum - 2015.05.06 - 05.10, Turkija. Renginys skirtas 

Europos jaunimo programos ir vadovų koordinatoriams. Jo metu dalyviai galėjo pasirinkti vieną 

kryptį į kurią nori gilintis iš krypčių: vadovavimas skautavime, edukacijos paskirtis, mokymasis 

gyvenimui, skautavimas bendruomenėje, savanorių gyvenimo ciklas. 

Renginio aprašymas čia. 

Baltic Jamboree - 2015.06.17 - 06.19, Estija. Baltijos šalių skautų stovykla.  

 Kas dalyvavo? Koks dalyvavimo tikslas?  

Visuose renginiuose dalyvavo JPS koordinatorius. 

TEDxKids dalyvavimo tikslas - palyginti pristatytus su LS naudojamais metodais, atrasti, ką galima 

integruoti į Lietuvos skautijos jaunimo programą. 

http://scout.org/sites/default/files/library_files/RAP_Toolbox_EN.pdf
http://www.skautai.lt/index/article/id/2272


 

 

 

 

 

8th European Scout Educational Methods Forum dalyvavimo tikslas - gilinti turimas žinias pasirinkus 

edukacijos paskirties kryptį, palyginti skirtingose organizacijose vykdomas JP, rasti ką galima 

integruoti į Lietuvos skautijos jaunimo programą.  

Baltic Jamboree dalyvavimo tikslas - reprezentuoti Lietuvos skautiją stovyklos dalyviams, bei 

Lietuvos ambasadoriui Estijoje, susipažinti su kitų Baltijos šalių Pirmijų nariais.  

 Kokie dalyvavimo rezultatai? Kuo dalyvavimas naudingas Lietuvos skautijai?  

TEDxKids - visos kalbos praplėtė JPS koordinatoriaus supratimą apie jaunimo ugdymą. 

Suomės kalboje pristatoma jaunimo vykdomų projektų metodika bus dalinai taikoma projektinėse 

veiklose atnaujintoje pat. sk. Programoje. 

8th European Scout Educational Methods Forum - padėjo JPS koordinatoriui pamatyti skautiškos 

edukacijos galimybes, tikslus. Forume lyginome LS ir įvairių Europos organizacijų JP elementus - 

mūsų stipriausia pusė yra vertybės. JP atnaujinimui yra stipriai remiamasi Portugalijos CNE 

organizacijos JP gairėmis. 

Baltic Jamboree - įteiktos padėkos stovyklos organizatoriams. Trumpai pristatyta JP Lietuvos 

ambasadoriui Estijoje. 

 

 

  

http://www.tedxvilnius.com/tedxkids/speakers/Anna-Bessonova


 

 

 

 

 

 

  
 Skyriaus narių sąrašas ir narių einamos pareigos.   

  

J. sktn. gint. Dovilė Vinkevičiūtė - skyriaus vedėja; sktn. vyr. sk. Birutė Užkurienė – pavaduotoja; 

psktn. vyr.sk. Milda Bacevičiūtė - mokymų koordinatorė. Skyriuje duomenų analitiko pozicijoje 

savanoriavo pat. j. sk. Ugnė Skorupskaitė, savanoriai Dainius Pilypas ir Ramūnas Ribokas.   

 Neužpildytos pozicijos skyriuje. Ar yra pareigų, veiklos sričių, kur nėra žmonių? 

Konkrečių neužpildytų pozicijų nėra. Iš principo trūksta laiko ir energijos dideliems užsibrėžtiems 

tikslams pasiekti.        

 Žmonių poreikis. Kokiose srityse reikia daugiau žmogiškųjų resursų? (kokios kompetencijos 

žmonių reikia ir kokiems darbams?).     

Paskelbus skelbimą išorinių savanorių paieškai, atsirado žmonių techniniam duomenų apdorojimui, 

taigi ši funkcija atliekama. Dabar trūksta kompetentingos mokymų vedėjų komandos, galinčios vesti 

mokymus vadovams visoje Lietuvoje.  Šių žmonių ieškosime 2016 m. pirmame ketvirtyje.   

 Bendras skyriaus funkcijų įvertinimas. Kokios veiklos sritys veikė stipriausiai, kur reikia 

daugiau žmonių?       

Geriausiai veikė renginių ir akcijų organizavimas: suorganizuota Vadovų oazė Gražių dainelių daug 

girdėjau konkurse, konkursas „Tikrojo mazgo riteris“, Vadovų sąskrydis, Specialybių akademija 

(kartu su JPS). Įvyko nacionaliniai draugininkų ir pradžiamokslio kursai, jūrų skautų Valtininkų kursai, 

taip pat 2 užsakomieji pradžiamokslio kursai. Buvo labai aktyviai dalyvaujama kraštų vadovų 

posėdžiuose. Daugiau žmonių reikia įgyvendinant savanorių pritraukimo strategiją bei aktyvesniam 

mokymų organizavimui.        

 

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

Įvyko 3 posėdžiai, dalyvavo visos skyriaus narės. Daug darbų buvo daroma elektroniniu būdu, be 

posėdžių.         

        

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

  

Įvykdyta kasmetinė draugininkų apklausa, duomenys iš dalies apdoroti; paleista (pirmą kartą 

įvykdyta) kasmetinė tuntininkų apklausa; įvykdyta kasmetinė seniūnų apklausa; sukurta knyga 

vadovams; įvyko šeimų stovykla; išversta prancūzų sukurta „Kompetencijų knygelė“; parengta ir 



 

 

 

 

 

atnaujinama savanorystės skiltis www.skautai.lt; į draugininkų mokymus įtraukta tema apie naujų 

narių priėmimą į komandą; įvykdytas konkursas „Tikrojo mazgo riteris“; GDDG suorganizuota 

Vadovų Oazė; atnaujintos savanorystės sutartys, pasirašė vadovai, dalyvavę kraštų vadovų 

posėdžiuose; surasti instruktoriai „Specialybių akademijai“; suorganizuota kasmetinio vadovų 

sąskrydžio programa; įvykdyti  3 pradžiamokslio kursai, 1 draugininkų kursai (1 lygio).  

 Renginių, veiklų trumpas aprašymas – renginio (veiklos) tikslas, dalyviai (kiek dalyvių? kas jie 

tokie? Iš kur?), kiti rezultatai.  

  

Sėkmingai pravesti 3 

pradžiamokslio kursai (1 

nacionaliniai ir 2 užsakomieji 

Vilniaus/Utenos ir Tauragės 

kraštams) - iš viso dalyvavo 36 

vadovai. 

Draugininkų kursuose dalyvavo 

15 vadovų iš įvairių kraštų 

(daugiausiai iš Vilniaus kr.). 

„Tikrojo mazgo riterio“ konkurse 

nominuoti 27 vadovai iš 7 kraštų, 

laimėjo 12. Vadovų oazėje 

apsilankė didesnė dalis GDDG dalyvavusių vadovų. Atnaujintas savanorystės sutartis pasirašė apie 

40% vadovų. Specialybių akademijoje buvo mokoma 4 specialybių. Sąskrydyje dalyvavo apie 60 

vadovų, kurie viso renginio metu rinkosi dvi iš 14 mokymų/pristatymų temų.    

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

numatytos veiklos.      

Neįgyvendinti ToT mokymai - paskutinis ketvirtis labai užimtas tiek potencialiems dalyviams, tiek 

potencialiems lektoriams; mokymai perkelti į 2016 m. pavasarį, aptartas planas, bus ieškomi 

lektoriai.  

Neparengta MS lektorių atmintinė - bus rengiama atsižvelgiant į ToT (mokymai mokymų vadovams) 

mokymų turinį. 

Kadangi MS lektorių komanda vis dar nėra atnaujinta ir suformuota, į išorinius mokymus niekas 

nebuvo išsiųstas. Nebuvo pravesti 2 lygio Draugininkų kursai. „Kompetencijų knygelė“ išversta, 

tačiau nebuvo pritaikyta pagal LS vadovų kompetencijas. Nesukurtas atskiras mokymų modulis 

dirbantiems su suaugusiaisiais. Iki galo neparengtas leidinys (knyga) vadovams, dar trūksta 

iliustracijų ir maketo. Į sąskrydį nebuvo kviečiami specialiai alumnai, nes nebuvo specialiai jiems 

kurtos programos - programa buvo aktuali visiems esamiems, buvusiems ir būsimiems suaugusiems 

LS nariams, todėl buvo siunčiamas bendras kvietimas. Šeimų stovyklos dalyviai nebuvo kviečiami 

tapti mentoriais, lektoriais, ir pan. Neparengtos gairės apie tunto įkūrimą. Visi šie darbai neįvykdyti 

dėl savanorių trūkumo įvykdyti visiems naujosios strategijos iššūkiams.   

     



 

 

 

 

 

 Neplanuotos, bet įgyvendintos veiklos. Kokie papildomi darbai, nenumatyti metų plane buvo 

įgyvendinti. Nauji projektai, netikėti darbai ir pan.    

Du privalomųjų pirmos pagalbos, higienos ir turizmo mokymų srautai: iš viso 49 vadovai gavo 

pažymėjimus.  

Vadovų sąskrydžio metu pravestas „Nes svarbu“ modulis.    

 Bendras veiklos vertinimas. Kokios veiklos sritys metų eigoje veikė stipriai? Kokie svarbiausi 

pasiekimai? Ką reikia tobulinti, stiprinti?    

Geriausiai veikė renginių ir akcijų organizavimas: suorganizuota Vadovų oazė Gražių dainelių daug 

girdėjau konkurse, konkursas „Tikrojo mazgo riteris“, vadovų sąskrydis, Specialybių akademija (kartu 

su JPS). Įvyko nacionaliniai draugininkų ir pradžiamokslio kursai, jūrų skautų Valtininkų kursai, taip 

pat 2 užsakomieji pradžiamokslio kursai. Buvo labai aktyviai dalyvaujama kraštų vadovų 

posėdžiuose. Sunkiai sekėsi su projektais, į kurių įgyvendinimą nėra įtraukti kraštai arba kurių idėjos 

dar nėra iki galo aiškios. Reikia stiprinti bendradarbiavimą su kraštais, trumpalaikių savanorių 

(vienam konkrečiam projektui, pvz. knygai) paiešką, bendradarbiavimą su LS Taryba.  

       

 Kokiose srityse buvo bendradarbiaujama su kitais skyriais, LS Tarybos nariais? Kokiose 

papildomose darbo grupėse veikė skyriaus nariai?  (Pvz. projektų įgyvendinimo darbo grupės, 

dokumentų rengimo grupės, bendrų renginių organizavimo grupės).   

Kartu su JPS buvo suorganizuota Specialybių akademija bei draugininkų mokymai. Beveik visuose 

renginiuose, projektuose ir akcijose bendradarbiauta su KS ir AS.   

 Kiek įvyko susitikimų?      

Su JPS dėl specialybių akademijos įvyko 3 susitikimai, dėl draugininkų kursų - 3 Skype skambučiai. Su 

KS ir AS bendrauta daugiausia el. erdvėje.      

 Kokie šio darbo rezultatai?     

Suorganizuota Specialybių akademija, draugininkų kursai, o KS ir AS pagalba visi organizuoti renginiai 

ir akcijos buvo plačiai matomi, vyko sklandžiai.     

    

  
 Kokiuose kitų organizacijų renginiuose dalyvavo skyriaus nariai? (kitų Lietuvos ir užsienio 

organizacijų, institucijų mokymai, konferencijos, susitikimai, stovyklos ir kt.) 

     

ŽSO pavasario stovykla „Pabusk“ (2015.05.09-10 dalyvavo skyriaus koordinatorė s. Dovilė 

Vinkevičiūtė), Baltic sea meeting (Gdanskas, 2015-10-02-04, dalyvavo pavaduotoja s. Birutė 

Užkurienė), Academy'15 (Portas, 2015-10-27-31, dalyvavo skyriaus koordinatorė s. Dovilė 

Vinkevičiūtė ir LS Tarybos nariai br. Tadas Kavaliauskas ir s. Rūta Šmitaitė), LR ŠMM ir Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo centro organizuota konferencija - pasitarimas „Vaikų vasara: saugi, 



 

 

 

 

 

turininga, įtraukianti. Ką darysime kitaip?“ (2015-11-03, dalyvavo skyriaus koordinatorė s. Dovilė 

Vinkevičiūtė. 

 Kas dalyvavo? Koks dalyvavimo tikslas?     

ŽSO stovykloje pristatyta LS veikla, stovyklos dalyviams suteikta galimybė dalyvauti LS lankininkystės 

projekte, BSM aptartos tarptautinės aktualijos, pasisemta patirties apie kitų skautiškų organizacijų 

darbą su vadovais ir savanoriais, Academy'15 kelta kompetencija darbo su vadovais ir savanoriais 

srityje, LR ŠMM ir LMNSC konferencijoje su neformaliojo ugdymo stovyklų organizatoriais 

diskutuota apie vaikų vasaros poilsio galimybes ir grėsmes.  

   

 

 Kokie dalyvavimo rezultatai? Kuo dalyvavimas naudingas Lietuvos skautijai?  

ŽSO stovykloje dalyvavo apie 100 ŽSO, LSS, LJS narių, kurie gyvai išgirdo apie LS veiklą ir susipažino 

su LS atstovais, BSM užmegzti ryšiai su Švedijos skautų žmogiškųjų išteklių koordinatoriumi, 

pasisemta patirties, Akademijoje susitarta dėl bendrų Lietuvos, Estijos ir Latvijos vadovų mokymų 

bei pristatyta „Laimingo skautuko linija“, LR ŠMM ir LMNSC konferencijoje diskusijose pristatyta LS 

patirtis ir išsakytos idėjos vaikų vasaros poilsio organizavimo tobulinimui. 

  



 

 

 

 

 

 

 Skyriaus narių sąrašas ir narių einamos pareigos. 

pat. sk. Eglė Šidlauskaitė - skyriaus koordinatorė 

s. s. Kristupas Mileris - skyriaus fotografas  

pat. sk. Gabija Vaitulytė - Akelos uolos redaktorė 

psktn., s. v. Aivaras Čenkus - skautai.lt techninis palaikymas 

s. v. Karolis Martinaitis - JOTA-JOTI koordinavimas 

pat. sk. Austėja Černiauskaitė, s. s. Lukas Kornelijus Vaičiakas - darbas su renginių ir LS filmukais. 

Skyriaus ačiū:  

pat. sk. Teodorui Ramanauskui, psktn. Justinai Milutytei, pat. sk. Eglei Račkaitytei (Instagram 

paskyros palaikymas), psktn., s. v. Mariui Stašiui, s. v. Kasparui Vaičeliui, s. v.  Eimantui 

Martinaičiui (JOTA-JOTI). 

 Neužpildytos pozicijos skyriuje. Ar yra pareigų, veiklos sričių, kur nėra žmonių? 

Trūksta atsakingos darbo jėgos. Skyriuje labai trūksta video kūrimo komandos (operatoriaus, 

montuotojo), monitoringo administratoriaus, socialinių tinklų administratorių, rašyti galinčių ir 

norinčių žmonių, programuotojo, maketuotojo.  

 Bendras skyriaus funkcijų įvertinimas. Kokios veiklos sritys veikė stipriausiai, kur reikia 

daugiau žmonių? 

Sklandžiau sekėsi vykdyti organizacinę buitį, nei dirbti prie strateginių prioritetų. Dauguma sričių 

veikė, bet dėka žmonių stygiaus atsirado nemažai nesklandumų. Skyriui būtina artimiausiu metu 

suformuoti stipresnę komandą tam, kad užtikrintume sklandų strateginių uždavinių įgyvendinimą 

ir naujų projektų kūrimą.  

 

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

Skyriaus posėdžiai nevyko, bet vyko asmeniniai koordinatorės susitikimai su skyriaus nariais.  

Susitikimo su s. Austėja Černiauskaite metu išsigryninome 2016 metais planuojamos atnaujinti 

rubrikos Popietės TV planus. 

Susitikimo su br. Karoliu Martinaičiu ir JOTA-JOTI komanda metu aptarėme renginio viešinimo ir 

vykdymo planą. 

Susitikimo su Kristupu Mileriu metu aptarėme jo, kaip fotografo, galimybes mūsų organizacijoje. 

 



 

 

 

 

 

 

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

Skyrius įvykdė šias strategines veiklas: 

1.4.2. Jaunimo programos naujienų viešinimas (Bent 4 paskelbtos JP naujienos); 

2.3.4. Savanorių skelbimo gairių parengimas (Parengtos gairės); 

2.3.5. Informavimas apie esamas savanorystės galimybes (Parengta ir atnaujinama savanorystės 

skelbimų skiltis skautatinklyje). 

Taip pat vykdyta organizacinė veikla: Lietuvos skautijos socialinių tinklų Facebook, Instagram bei 

puslapio www.skautai.lt palaikymas ir atnaujinimas, išėjimai į žiniasklaidą, kas mėnesį leidžiamas 

naujienlaiškis „Akelos uola“, nacionalinių renginių (Pavasario šventės, Gražių dainelių daug 

girdėjau, LS 20-mečio šventės, Įkūrėjo dienos) komunikacija ir viešinimas.  

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

numatytos veiklos. 

4.4.1. Naujų vadovų parengimas vaikų pritraukimui (parengti informaciniai paketai kaip kviesti tapti 

skautais skirtingoms tikslinėms grupėms); 

4.7.1. Dalyvavimas 5 miestelių renginiuose per metus (dalyvauta 5 miestelių renginiuose); 

4.7.2. Bendradarbiavimas su regionų žiniasklaida (bent 5 išplatinti pranešimai apie skautų veiklą). 

Šios veiklos neįgyvendintos dėl susikoncentravimo ties administracinėmis skyriaus veiklomis ir 

metų eigoje atsiradusių svarbių, bet neplanuotų veiklų. Taip pat, didelę įtaką tam padarė atsakingų 

skyriaus narių trūkumas. Veiklas planuojama įgyvendinti 2016 metais.  

 Neplanuotos, bet įgyvendintos veiklos. Kokie papildomi darbai, nenumatyti metų plane buvo 

įgyvendinti. Nauji projektai, netikėti darbai ir pan. 

Dalyvavimas projekte „Tautiška giesmė aplink pasaulį“, dalyvavimas projekte „AuGink savo kraštą“ 

(kartu su LR Žemės ūkio ministerija), Lietuvos skautijos 20-mečio. skautiškų fotografijų paroda 

(bendradarbiaujant su ŽIS), JOTA-JOTI renginio organizavimas Panevėžyje, Vilniuje bei Šiauliuose 

(bendradarbiaujant su radijo mėgėjų klubu). 

 Bendras veiklos vertinimas. Kokios veiklos sritys metų eigoje veikė stipriai? Kokie svarbiausi 

pasiekimai? Ką reikia tobulinti, stiprinti? 

Kaip jau minėta, tam, kad komunikacijos skyrius veiktų sklandžiai, mums trūksta aktyvių savanorių. 

Atsižvelgiant į per šiuos metus įvykusius pasikeitimus, skyrius dirbo neblogai. 



 

 

 

 

 

 

 Kokiose srityse buvo bendradarbiaujama su kitais skyriais, LS Tarybos nariais? Kokiose 

papildomose darbo grupėse veikė skyriaus nariai? (Pvz. projektų įgyvendinimo darbo 

grupės, dokumentų rengimo grupės, bendrų renginių organizavimo grupės). 

Komiksai vilkams – psktn. Domas Nutautas JPS; Lietuvos skautijos 20-mečio. parodos atidarymas – 

j. sktn. Dovilė Vinkevičiūtė, ŽIS; „Akelos uola“ – psktn. Justina Lukaševičiūtė, AS; Įvaizdžio 

formavimo darbo grupė – gilv. Tomas Rakovas (LS Taryba), gilv. Jolita Kašalynienė (LS Etikos 

komisija).  

 Kiek įvyko susitikimų? 

Vilkų komiksai - vienas susitikimas. Lietuvos skautijos 20-mečio. parodos atidarymas - vienas 

susitikimas. Akelos uola – bendrauta nuotoliniu būdu. Įvaizdžio formavimo darbo grupė - vienas 

susitikimas. 

 Kokie šio darbo rezultatai? 

Vilkų komiksai šiuo metu yra atnaujinami, pašalinti nesklandumai ir toliau kas savaitę yra 

išleidžiama komiksų serija.  

Lietuvos skautijos 20-mečio. parodos atidarymas - įvyko renginys, 7 išėjimai į spaudą. 

Akelos uola - kiekvieną mėnesį išleidžiamas naujienlaiškis organizacijos nariams, susimokėjusiems 

LS nario mokestį.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Kokiuose kitų organizacijų renginiuose dalyvavo skyriaus nariai? (kitų Lietuvos ir užsienio 

organizacijų, institucijų mokymai, konferencijos, susitikimai, stovyklos ir kt.) 

Agora (Prancūzija), Yourope camp (Vokietija), Baltic Jamboree (Estija), Human Rights and 

Communication Training (Vengrija), Šauktinių atranka LR Krašto apsaugos ministerijoje – s. Eglė 

Šidlauskaitė, susitikimas su Šaulių sąjungos ir Ateitininkų federacijos atstovais – br. Karolis 

Martinaitis ir s. Eglė Mikeliūnaitė. 

 Kokie dalyvavimo rezultatai?  

Agora ir Yourope camp leido praplėsti akiratį, susipažinti su kitų šalių organizacijomis ir pasisemti 

patirties. Po renginių surengta sueiga Panevėžio krašto vadovams apie jaunimo įgalinimą. Baltic 

Jamboree stovykloje sudaryta galimybė daugiau nei 150 Lietuvos skautijos skautų išvykti į stovyklą 

Estijoje, rūpintasi delegacija. Susitikimo su Šaulių sąjungos ir Ateitininkų federacijos atstovais metu 

padarytas įdirbis, leidęs vasaros pabaigoje pasirašyti trišalę bendradarbiavimo sutartį. 

 

 
2015 metais LS išėjimų į spaudą kiekis gerokai išaugo. Tam įtaką turėjo organizacijos 20-metis. ir 

augamas judėjimo žinomumas Lietuvoje.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 Skyriaus narių sąrašas ir narių einamos pareigos.    

Psktn., gilv., vyr. sk. Beatričė Leiputė - skyriaus koordinatorė 

Psktn., vyr. sk. Barbora Drąsutytė - skyriaus koordinatorės pavaduotoja 

Pat. sk. Agnė Dambrauskaitė - naujienlaiškio „Tarptautinės galimybės“ koordinatorė 

Psktn., vyr. sk. Monika Paulauskaitė - Baltijos šalių koordinatorė 

Vyr. sk. Inga Rainytė - Roverway delegacijos vadovė 

Sktn., gilv., vyr. sk. Jorė Astrauskaitė - skyriaus narė 

Delegacijų vadovai: 

Intercamp 2015: pat. sk. Julija Jaselskytė. 

Baltic Jamboree 2015: psktn. s. s. Šarūnas Montvilas, s. s. Remigijus Pozniakovas, pat. sk. Eglė 

Šidlauskaitė. 

World Scout Jamboree 2015: sktn. gilv. s. v. Dainius Urbanavičius, j. sktn., gint. Dovilė Vinkevičiūtė.

       

 Neužpildytos pozicijos skyriuje. Ar yra pareigų, veiklos sričių, kur nėra žmonių?  

Veiklos sritis, kur daugiausiai trūksta žmonių - tai tarptautinių iniciatyvų ir projektų kūrimas 

nacionaliniu mastu. Dėl žmogiškųjų išteklių stokos būtent ši suplanuota veikla neįvyko 2015 metais. 

 Žmonių poreikis. Kokiose srityse reikia daugiau žmogiškųjų resursų? (kokios kompetencijos 

žmonių reikia ir kokiems darbams?).     

Kompetencijos, kurių reikėtų neužpildytoms pozicijoms skyriuje užpildyti:  

 projektų valdymas ir įgyvendinimas - tarptautinėms veikloms nacionaliniu lygmeniu 

įgyvendinti; 

 patirtis tarptautiniuose renginiuose ar kitose veiklose - veikloms kraštuose; 

 atstovavimo patirtis ar noras aktyviai įsitraukti į WOSM veiklas - trūksta žmonių, kurie 

būtų pasiryžę ne tik atstovauti Lietuvos skautijai, bet ir panaudoti gautas žinias 

įgyvendinant tarptautines iniciatyvas nacionaliniu lygmeniu.   

 Bendras skyriaus funkcijų įvertinimas. Kokios veiklos sritys veikė stipriausiai, kur reikia 

daugiau žmonių?     

  

2015-ieji. - tai tarptautinių delegacijų metai. Šiais metais Lietuvos skautijos nariai lankėsi ne tik 

pavieniuose renginiuose ar konferencijose, bet taip pat ir gausiai dalyvavo tarptautinėse stovyklose 

užsienyje. Iš viso net 135 nariai dalyvavo stovyklose Lenkijoje, Estijoje bei Japonijoje.  

  

Šiais metais taip pat įvyko nemažai iniciatyvų, kurių metu galima buvo dalyvauti tarptautinėse 

veiklose neiškeliant kojos iš namų. Spalio mėnesį trijuose kraštuose įvyko kasmetinis JOTA-JOTI, 

Lietuvoje lankėsi ne viena užsienio skautų grupė. Taip pat po Lietuvos skautiją keliauja tarptautinių 

veiklų lagaminas, o vienas didesnių įvykių - buvo sukurta, išbandyta ir parengta tarptautininko 



 

 

 

 

 

specialybė „Viso pasaulio draugas“. Šios specialybės tikslas - supažindinti įvairaus amžiaus skautus 

su tarptautinėmis veiklomis, skirtingomis pasaulio kultūromis ir religijomis bei pasaulio pažinimu. 

Specialybę išbandė ir įgijo bent trys skirtingų amžiaus grupių draugovės. Buvo parengtas ne tik 

specialybės aprašas, bet ir visas patarimų rinkinys, kuriame galima rasti visą reikalingą informaciją, 

norint sėkmingai įgyvendinti specialybės veiklas.  

Norint ir toliau puoselėti tarptautinį skautavimą kraštų, ar vietiniu lygmenimis, reikia daugiau 

iniciatyvių skautų, kurie grįžę iš įvairių tarptautinių iniciatyvų, projektų ar stovyklų perteiktų savo 

patirtį dar tokios galimybės neturėjusiems skautams. 

 

 
    

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

Šiais metais įvyko išplėstinis skyriaus narių, konsultantų, delegacijų vadovų ir kitų suinteresuotų 

tarptautinėmis veiklomis skautų susitikimas prieš kasmetinį vadovų suvažiavimą Kaune. Susitikime 

dalyvavo 12 skautų, susitikimo metu aptarti metų planai, iniciatyvos. Taip pat įvyko bent trys atskiri 

susitikimai su delegacijų vadovais.  

     

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



 

 

 

 

 

Dauguma metų pradžioje suplanuotų veiklų buvo įgyvendintos. Svarbu paminėti, jog metų veiklos 

planas yra lankstus, į jį pastoviai įtraukiama naujų veiklų bei prioretizuojamos jau esančios. 

Remiantis vėliausiai atnaujinto metų plano informacija, įvyko 72% suplanuotų veiklų.  

 Renginių, veiklų trumpas aprašymas – renginio (veiklos) tikslas, dalyviai (kiek dalyvių? kas jie 

tokie? Iš kur?), kiti rezultatai.     

Pagrindiniai 2015 metais vykę renginiai:     

2015 metai pradėti ne tik sėkmingomis iniciatyvomis, bet ir visą Lietuvos skautiją apėmusią apklausa 

apie tarptautines veiklas. Apklausa siekta išsiaiškinti, kodėl vienetai vangiai imasi iniciatyvos 

dalyvaujant ir įgyvendinant tarptautines veiklas Lietuvoje ar užsienyje. Iš viso apklausoje sudalyvavo 

37 vadovai, 6 apklausti gyvai. Remiantis gautais rezultatais, išvažiavimas į renginį užsienyje, JOTA-

JOTI, taip pat toks naujas dalykas kaip tarptautininko specialybė bei daug kam turbūt neaiškus 

dalykas „virtuali iniciatyva” nėra labai dažni. Aktyviau galima dalyvauti ir susirašinėjant su skautais 

iš užsienio, ypač jaunesnėms amžiaus grupėms (pvz. šioje apklausoje 10 su jaunesniaisiais skautais 

dirbančių vadovų ir 5 su skautais dirbantys vadovai to niekada nedarė). Atsižvelgiant į apklausos 

rezultatus, metų veiklos planas buvo atitinkamai pakoreguotas. Metų bėgyje buvo supaprastinta 

sistema vienetams, norintiems įgyvendinti tarptautines iniciatyvas, JOTA-JOTI vyko net trijuose 

kraštuose, buvo parengti kiti leidiniai bei du mokymų moduliai kasmetinio vadovų sąskrydžio metu.

        

2015 metų kovo mėnesį sesė Barbora Drąsutytė (LS Pirmija) dalyvavo Nyderlanduose vykusiame 

„Partnership event“, kurio metu buvo mezgami nauji kontaktai ir planuojamos veiklos ne tik tarp 

Europos, bet ir tarp Afrikos regiono. Iš šio renginio sesė Barbora atsivežė daugybę naudingų idėjų, 

kaip Lietuvos skautijoje galima būtų skatinti tarptautiškumą - buvo įgyvendinta keliaujančio 

lagamino iniciatyva, supaprastinta sistema ieškant partnerių bendriems projektams. Apie renginį 

galite skaityti čia.   

 

 

 

Balandžio 30 – gegužės 3 d., Bad Honnef, Vokietijoje, 5  LS delegatai – Monika Paulauskaitė (LS 

Pirmija), Inga Rainytė (LS Pirmija), Eglė Šidlauskaitė (LS Pirmija), Ugnė Skorupskaitė (Jūrų skautų 

konferencija) ir Titas Gurskis (Kauno kraštas)– pasinaudojo galimybe ir dalyvavo Yourope stovykloje. 

http://www.skautai.lt/index/article/id/2232
http://www.skautai.lt/index/article/id/2232


 

 

 

 

 

Renginys buvo skirtas Europos skautiškų organizacijų 

roveriams, kurie susitikę pasidalintų aktualiausiomis 

Europoje kylančiomis problemomis ir diskusijų 

temomis. Vienos iš sesijų metu dalyvių laukė 

ekonomikos žaidimas: vienos komandos buvo 

valstybės, kurios turėjo galios, o kitos - bankai, kurie 

turėjo pinigų. Tikslas išsimainyti pinigus arba galią taip, 

kad baigtum turą kuo geresniu santykiu. Daug 

papildomų punktų (kovos, lošimai, darbas) leido 

užsidirbti papildomai, bet žaidimo taisyklės gana 

sudėtingos – ne taip jau lengva buvo susigaudyti kas 

kur vyksta - dalinasi renginio dalyviai. Apie renginį 

galite skaityti čia.  

 

Gegužės 22-29 dienomis Lenkijoje, Lietuvos skautiją 

atstovavo net 12 patyrusių skautų! Jie ne tik spėjo 

dalyvauti tarptautinėje stovykloje „Intercamp“, bet ir 

dalyvavo projekte, kurio metu bendravo su Lenkijos 

patyrusiais skautais. Projekto tikslas buvo supažindinti 

dalyvius su skirtingomis skautavimo tradicijomis, 

valstybių istorija ir kultūriniais skirtumais. Išvykos 

metu skautai apsilankė Aušvico koncentracijos 

stovykloje, kuri jiems paliko neišdildomus įspūdžius. 

Delegacijai vadovavo sesė Julija Jaselskytė (Klaipėdos kraštas). „O tuomet ir susimąstai, ką gi pats 

darai, kokių veiksmų ėmiesi, kad sustabdyti ir užkirsti kelią tokiems dalykams?.. Kad ir ką 

bedarytume – darome per mažai. Nekurstysime diskusijų apie kariuomenių naudą ir žalą, bet tiesiog 

visi draugiškai prisiminkime Alberto Einšteino citatą: „Nežinau, su kokiais ginklais bus kovojama 

Trečiajame pasauliniame kare, bet Ketvirtajame pasauliniame kare bus kovojama lazdomis ir 

akmenimis“. Apie renginį galite skaityti čia ir čia. Didžiausias vasaros nuotykis, palietęs net 118 

Lietuvos skautijos narių širdis, - tarptautinė Baltijos valstybių stovykla „Baltic Jamboree: Olympic 

games“. Žaliuose Estijos miškuose skautai iš daugiau nei penkių valstybių bendravo ir leido dienas, 

rungdamiesi olimpinėse žaidynėse. Lietuvaičiai ne tik geriausiai kovėsi, bet ir išmokė tautinių 

lietuviškų šokių, dainų ir... atstatė sugriuvusį stovyklavietės tiltą. Visa tai pamatyti ir išgirsti galėjo 

Lietuvos ambasadorius Estijoje Neilas Tankevičius, su visa šeima atvykęs pasisvečiuoti skautiškoje 

stovykloje. Delegacijai vadovavo Š. Montvilas (Šiaulių kraštas), R. Pozniakovas (Šiaulių kraštas) ir E. 

Šidlauskaitė (LS Pirmija). 

Apie renginį galite skaityti čia.     

    

Kas ketverius metus vienoje iš pasaulio šalių vyksta pasaulinė skautų stovykla (World Scout 

Jamboree - WSJ), kuri šiemet vyko kitame pasaulio gale - Japonijoje. Penki Lietuvos skautijos nariai 

http://www.skautai.lt/index/article/id/2254
http://www.skautai.lt/index/article/id/2254
http://www.skautai.lt/index/article/id/2265
http://www.skautai.lt/index/article/id/2283
http://www.skautai.lt/index/article/id/2294


 

 

 

 

 

pasiryžo savo gyvenimo nuotykiui - sudalyvauti WSJ. Lietuviai garbingai iškėlė Lietuvos vėliavą ir 

stovyklavo tarp 38 tūkst. skautų iš viso pasaulio (Ukmergėje gyvena mažiau žmonių nei šioje 

stovykloje!). Skautai taip pat užkopė į Fudži - aukščiausią Japonijos kalną! Tokioje stovykloje dažnas 

skautas dalyvauja tik vieną kartą gyvenime - vieną, bet labai ypatingą kartą; galbūt kitąkart 

pasaulinėje stovykloje Lietuvos vėliavą jau neš ne penki, bet penkiasdešimt penki skautai. Stovykloje 

dalyvavo D. Urbanavičius (Klaipėdos kraštas), D. Vinkevičiūtė (LS Pirmija), R. Šadbaraitė (Vilniaus 

kraštas), L. Martušis (Kauno kraštas) ir I. Rainytė (LS Pirmija).    

     

Kasmetinio vadovų sąskrydžio metu įvyko net du tarptautinių veiklų moduliai. Pirmąjį - modulį apie 

Erasmus+ programą bei informaciją, kaip inicijuoti bei dalyvauti finansavimo konkurse, vedė sesės 

D. Mikelinskienė ir E. Budrytė. Antrojo modulio, kurį vedė B. Drąsutytė ir B. Leiputė, metu pristatytas 

keliaujantis skautiškas lagaminas, VPD specialybės patarimai bei leidinys „Tarptautiniai skautiški 

renginiai ir projektai: patarimai norintiems dalyvauti ir organizuoti“. Modulių dalyviai ne tik dalinosi 

savo tarptautine patirtimi, bet ir dalyvavo konkursuose ir žaidimuose.  

     

2014 metais Europos skautų fondas atrinko ir finansavo penkių Lietuvos skautijos vienetų projektus. 

Dauguma projektų įvyko ir finišavo 2015 metais. Ukmergės jūrų skautai pastatė pirmąjį 

Nepriklausomoje Lietuvoje jūrų skautų laivą „Laumė“, Kauno skautai įsigijo ir kitus skautus mokė 

šaudyti lankais, Molėtuose skautai bendravo su vietine bendruomene, kviesdami juos skrieti lynu 

virš nuostabių kraštovaizdžių. Nei kiek neatsiliko ir Panevėžys bei Šiauliai: patyrę skautai turėjo 

galimybę dalyvauti unikalioje lordo R. Baden - Powell organizuotoje stovykloje Brownsea saloje (tik 

šįkart - Lietuvoje), o Telšių skautai keliavo po mokyklas ir vietinės bendruomenės susibūrimus, 

kviesdami seniau skautavusius ar naujai prie skautų judėjimo norinčius prisijungti vaikus ir 

suaugusiuosius. Iš viso projektams paaukota virš 4 tūkst. eurų. 

Ukmergės jūrų skautų laivo istorija.     

   

Baltic Sea Meeting (BSM) - tai kiekvienais metais vykstantis Baltijos jūros regiono šalių skautiškų 

organizacijų atstovų susitikimas, per kurį keičiamasi gerąja organizacijų patirtimi, sprendžiamos 

bendros problemos, pristatomi tarptautiniai renginiai. Šiemet renginio tema buvo - suaugusių 

žmonių įtraukimas į skautišką judėjimą. Tarptautine bei žmogiškųjų išteklių valdymo patirtimi su 

dalyviais dalinosi sesės M. Paulauskaitė ir B. Užkurienė. Jau ketverius metus be pertraukos renginyje 

dalyvaujanti Lietuvos skautija 2013 m. svečius priėmė Kaune - tada susirinko rekordinis dalyvių 

skaičius (arti 50). Apie renginį galite skaityti čia.    

   

Rugsėjį Lietuvoje lankėsi WOSM Europos skautų komiteto narys dr. Kevin Camilleri. Šis skautas - tai 

komiteto narys, kuris rūpinasi, kad Lietuvos skautiją pasiektų visos naujienos bei galimybės, būtų 

suteikiama reikiama pagalba bei patarimai, norint įgyvendinti įvairias veiklas. Atvykęs vizito dr. Kevin 

Camilleri dalyvavo Jubiliejinėje LS 20-mečio. konferencijoje „Lietuvos skautija prieš ir po 

dvidešimties metų“, kurioje skaitė pranešimą apie nevyriausybinių organizacijų augimą ir vystymąsi. 

Dr. Kevin Camilleri taip pat dalyvavo Vilniuje vykusioje jubiliejaus minėjimo šventėje, kurioje turėjo 

http://www.skautai.lt/index/article/id/2172
http://www.skautai.lt/index/article/id/2352


 

 

 

 

 

galimybę susipažinti ir pabendrauti su Vilniaus krašto skautais.   

    

JOTA-JOTI - kartu su LS KS skyriumi ir naujuoju JOTA-JOTI koordinatoriumi br. Karoliu Martinaičiu jau 

antrus metus iš eilės įgyvendintas JOTA-JOTI renginys. 2014 metais bandomasis renginys, drauge su 

Lietuvos radijo mėgėjų draugija vyko Vilniuje, tuo tarpu šiemet prie renginio prisijungė ir Panevėžys 

bei Šiauliai. Spalio 25-29 dienomis Portugalijoje vyko skautų susitikimas, skirtas tokiems skautams, 

kurie savo organizacijoms atstovauja įvairiose jaunimo politikos struktūrose, tokiose kaip Lietuvos 

jaunimo organizacijų taryba (LiJOT). Šiame susitikime LS atstovavo sesė Urtė Alksninytė. Urtė 

pasakoja: „Kad ir kaip mėgstame sakyti, jog skautai, mes esame taupūs, visgi finansinė parama yra 

ne viskas, kas yra svarbu norint įgyvendinti didesnius tikslus. Taipogi reikia rasti tinkamą platformą, 

kur mūsų organizacija turėtų galimybę reikštis, būtų matoma ir žinoma. <...> O galbūt tai realybės 

šou apie kurį pasakojo tie patys belgų skautai, kelias savaites į stovyklas įsileidę kameras laidoje 

„Išlikimo“ stiliumi ir leidusias rungtis skautiškoms komandoms, kurie per balas ir purvynus ne tik 

praleido smagiai laiką ir išsiaiškino kas gudriausias, bet ir taip sudomino žiūrovus, kad po kiekvieno 

naujo epizodo į sueigas ateidavo žymiai daugiau vaikų“. Apie renginį galite skaityti čia. 

 

  
   

Tarptautinė skautų akademija (The Academy) - tai kiekvienais metais WOSM ir WAGGGS Europos 

regiono savanorių organizuojami mokymai nacionalinio lygmens vadovams. Šiemet renginyje 

dalyvavo ir įgūdžius tobulino LS Tarybos nariai T. Kavaliauskas, R. Šmitaitė bei LS Pirmijos narė D. 

Vinkevičiūtė. Portugalijoje vykusio renginio metu siūlyta dalyvauti sesijose apie organizacijų augimą, 

žmogiškųjų išteklių koordinavimą, strategijos vystymą ir kita.   

    

Lapkričio pradžioje Omane vyko tarptautinis skautiškas renginys tik broliams. Renginio tikslas buvo 

susipažinti su skirtingomis skautiškomis tradicijomis ir kultūromis, o su Lietuvos skautijos 

tradicijomis dalyvius supažindino brolis Antanas Klumbys. Antanas pasakoja: „Viskas buvo vykdoma 

http://www.skautai.lt/index/article/id/2370


 

 

 

 

 

šiek tiek kitaip - Omano skautai per įvairias ekskursijas supažindino mus su lankytinomis (ir ne tik) 

vietomis, o mes pasidalinome skautavimo idėjomis ne rašydami kokias nors ataskaitas, o 

bendraudami.  Per daugiau nei savaitę pamatėme ne tik karštąsias versmes, karo muziejų, į UNESCO 

pasaulio paveldo sąrašus įtrauktus vandens kanalus, rytų Omano dykumą ar daugybę pilių ir fortų, 

bet ir maudėmės Omano įlankoje ir upės tarpeklyje. Kone kiekviename mieste ir kaimelyje 

susitikome su vietiniais roveriais ir skautais, beveik tiek pat dažnai dainavome ir šokome ne tik 

savame rate, bet ir su vietiniais gyventojais ir kitais turistais. Vieną vakarą netgi nuvažiavome į 

dykumą, kurią tiesiog vadina rytų Omano dykuma“. Apie renginį galite skaityti čia. 

      

Kas trejus metus WOSM Europos regione įvyksta svarbiausi renginiai, skirti pasiruošti regioninei 

konferencijai. Vienas tokių renginių - tai skautų Simpoziumas, kurio metu skautiškų organizacijų 

atstovai peržiūri praėjusių trijų metų prioritetus bei įgyvendintas veiklas bei strateguoja, kaip turėtų 

atrodyti skautiškas gyvenimas Europoje kitus ateinančius trejus metus. Paskutiniai trys metai praėjo 

greitai - išsikelti prioritetai, tokie kaip jaunimo įgalinimas bei įvairovė ir įtrauktis įgyvendinti 

atsidavusių savanorių dėka. Paskutinius trejus metus regione savanoriavo sesė Jorė Astrauskaitė, 

kuri ir atstovavo Lietuvos skautiją gruodžio mėnesį vykusiame Simpoziume. Renginio metu buvo 

pristatyta Lietuvos skautijos vizija ateinantiems trejiems regiono gyvenimo metams. Apie renginį 

galite skaityti čia. 

       

Per paskutinius dvejus metus URS smarkiai užaugo komunikacijos srityje. Prieš porą metų sukurta 

Facebook grupė, kurioje bene kasdien skelbiamos naujienos ir tarptautinės galimybės, šiuo metu 

jungia 382 skautus. Šiemet atnaujintas angliškas skautai.lt puslapis, kuriame skelbiama informacija 

apie Lietuvos skautiją. Taip pat, palengvinta prieiga prie „Tarptautinių galimybių“ projekto skautai.lt 

svetainėje. Kas mėnesį leidžiamas naujienlaiškis, kuriame publikuojami kvietimai dalyvauti 

renginiuose ir stovyklose. Sukurta sistema, kuria naudojantis nariai gali informuoti URS apie norą 

ieškoti partnerių užsienyje ar vykdyti kitas tarptautines veiklas. Išleisti du nauji leidiniai - Viso 

Pasaulio draugo specialybės vadovas (patarimų rinkinys) bei leidinys, kuriame pateikiama 

informacija, kaip įgyvendinti tarptautines veiklas. skautai.lt projektas, Facebook grupė. 

       

Ačiū visiems skyriaus nariams, delegacijų vadovams ir kitiems draugams už augančias galimybes 

ir neblėstančią motyvaciją veikti! 

       

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

numatytos veiklos.       

Remiantis vėliausiai atnaujintu metų veiklos planu, neįvyko apie 28% suplanuotų veiklų. Svarbu 

paminėti, kad dauguma šių veiklų neįvyko dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo, kitų prioritetinių veiklų 

įgyvendinimo ar kitų priežasčių. Dalis iš neįvykusių veiklų taip pat rėmėsi Jaunimo programos 

atnaujinimo koncepcija, kurios laiku nesukūrus - neįvyko ir kitos planuotos veiklos. Dalis neįvykusių 

veiklų: 

 

http://www.skautai.lt/index/article/id/2366
http://www.skautai.lt/index/article/id/2374
http://www.skautai.lt/index/article/id/2374
http://www.skautai.lt/group/wall/groupId/376
https://www.facebook.com/groups/LSURS/


 

 

 

 

 

 Tarptautinių fondų apžvalga - įgyvendinta nepilnai. Iš dalies fondų ir galimo finansavimo 

tarptautinėms veikloms apžvalga buvo atlikta ir pristatyta leidinyje „Tarptautiniai 

skautiški renginiai ir projektai. Praktiniai patarimai norintiems dalyvauti ir organizuoti“.  

 Esamų tarptautinių programų apžvalga bei pilotinės programos parengimas - ši veikla 

nebuvo įgyvendinta dėl atitinkamos kompetencijos žmonių trūkumo. Šiai veiklai 

įgyvendinti reikia tokių kompetencijų kaip skautiškų tarptautinių programų išmanymas 

Europos mastu bei gebėjimas analizuoti jų trūkumus, bei privalumus Lietuvos skautijos 

kontekste. Po kelių skirtingų kvietimų savanoriauti skyriuje, norinčių įgyvendinti šią veiklą 

neatsirado. 

 Tarptautininkų atstovavimo mokymai - keletą metų iš eilės vykęs renginys, geriau 

žinomas „Skautų forumo“ vardu, 2015 metais neįvyko. Mokymų organizatorių nutarimu 

buvo nuspręsta renginį visgi įgyvendinti kas dvejus metus dėl per mažos dalyvių kaitos ir 

susidomėjimo, vykdant renginį kasmet. Svarbu paminėti, kad organizatoriai taip pat 

bandė įgyvendinti skautų forumą tarptautiniu mastu, tačiau neatsiradus reikiamiems 

partneriams, renginys neįvyko.    

   

 Neplanuotos, bet įgyvendintos veiklos. Kokie papildomi darbai, nenumatyti metų plane buvo 

įgyvendinti. Nauji projektai, netikėti darbai ir pan.   

  

 Viena iš neplanuotų veiklų, kurį įvyko puikiai, - tai delegacijos organizavimas ir kelionė 

į Lenkijoje vykusią Intercamp stovyklą. Gavus pasiūlymą iš Lenkijos skautų 

organizacijos ZHP, buvo nutarta dalyvauti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo 

finansuojamame projekte. 

 Išplėstinio skyriaus susitikimo metu į metų veiklos planą buvo nuspręsta įtraukti 

atmintinę skautams, norintiems dalyvauti ir įgyvendinti tarptautines iniciatyvas. 

Leidinyje pateikta išsami informacija apie kontaktų užmezgimą su partneriais iš 

užsienio skautiškos organizacijos, pasiruošimą bei bendros veiklos įgyvendinimą. 

Rengiant leidinį taip pat buvo sukurtas dvišalės partnerystės sutarties pavyzdys bei 

dvikalbis tėvų sutikimas vykstant į Šengeno ir ne Šengeno erdvėse esančias valstybes. 

 Taip pat metų plane neplanuota, bet įvykusi veikla - atstovavimas Lietuvos skautijai 

Vokietijoje vykusiame skautų susitikime „Yourope“. Šiame renginyje LS atstovavo 

keturi savanoriai, kurių kelionė ir dalyvavimas finansuotas Vokietijos skautų 

organizacijos projekto lėšomis.  

 Bendras veiklos vertinimas. Kokios veiklos sritys metų eigoje veikė stipriai? Kokie svarbiausi 

pasiekimai? Ką reikia tobulinti, stiprinti?     

2015 metais buvo nutarta skirti prioritetą veikloms ir iniciatyvoms, kurios vyko Lietuvoje, taip 

palengvinant priėjimą prie tarptautinės patirties nesant galimybei išvykti į užsienį. Nemaža dalis 

skautų turėjo progą pabendrauti su užsienio skautais, atvykusiais į Lietuvą, sudalyvauti JOTA-JOTI, 

įgyvendinti VPD specialybę ar, pasinaudojus patarimų leidiniu, užmegzti kontaktą ir pradėti planuoti 

veiklas su skautais iš užsienio skautiškų organizacijų. Tuo pačiu, virš šimto narių 2015 metais išvyko 



 

 

 

 

 

į tarptautinius renginius ar stovyklas. Manome, kad tai galėtų paskatinti tolimesnį vienetų 

bendradarbiavimą bei norą toliau rengti tarptautines iniciatyvas, susipažinti su kitomis kultūromis. 

 

Tobulinti reikėtų Lietuvos skautijos atstovavimo užsienio renginiuose sistemą. Dažnai susiduriama 

su problema, jog mokymuose ar kitame renginyje sudalyvavę asmenys atsivežtos patirties 

neperduoda kitiems skautams bei tiesiogiai nepanaudoja naujų įgūdžių. Šią problemą bus bandoma 

spręsti ateinančias metais, įgyvendinant naują išvykimo į renginius formatą, kurio metu būtų aiškiai 

sutartos veiklos, kurios turėtų būti įgyvendintos grįžus iš mokymų ar kito skautiško renginio.  

     

 Kokiose srityse buvo bendradarbiaujama su kitais skyriais, LS Tarybos nariais? Kokiose 

papildomose darbo grupėse veikė skyriaus nariai?  (Pvz. projektų įgyvendinimo darbo grupės, 

dokumentų rengimo grupės, bendrų renginių organizavimo grupės).  

Aktyviai bendradarbiaujama su kitais skyriais perduodant informaciją apie ateinančius tarptautinius 

renginius, kurie yra aktualūs kiekvieno skyriaus veiklos rėmuose. URS nariai padeda pasiruošti 

renginiams, suteikia aktualią informaciją ne tik registracijos ar logistikos prasme, bet ir pagalbą 

norint geriau pasiruošti renginiui turinio prasme.  

2015 metais buvo aktyviai bendradarbiauta su Jaunimo Programos skyriumi, ruošiant skyriaus narius 

tokiems renginiams kaip Agora, Yourope ar Edukacinis kongresas. LS URS nariai aktyviai dalyvavo 

Jaunimo programos skyriaus inicijuotuose susitikimuose siekiant atnaujinti jaunimo programos 

gaires bei ugdomuosius amžiaus grupių tikslus.     

 Kiek įvyko susitikimų?      

Bent trys.       

 Kokie šio darbo rezultatai?     

Atnaujinti amžiaus grupių ugdomieji tikslai. Pasiruošta tokiems renginiams kaip Agora, Yourope, 

Edukacinis kongresas (dalyvavo šeši nariai).    

       

 Kokiuose kitų organizacijų renginiuose dalyvavo skyriaus nariai? (kitų Lietuvos ir užsienio 

organizacijų, institucijų mokymai, konferencijos, susitikimai, stovyklos ir kt.) 

  

LS URS aktyviai bendrauja su LiJOT tarptautinių reikalų atstovais, kurie organizuoja Lietuvos jaunimo 

organizacijų tarptautinių reikalų atstovų susitikimus. 2015 metais tokių susitikimų įvyko bent du, 

kurių metu LS URS savanoriai dalinosi LS patirtimi užsienyje bei einamaisiais darbais. 

       

  



 

 

 

 

 

 

 

Nuolatos skyriuje dirbantys asmenys:  

s. v. Paulius Šukys  ir pat. sk. Simonas Dapkus – atsakingi už nario pažymėjimą;  

pat. sk. Rūta Račkutė – atsakinga už duomenų bazės atnaujinimą, pat. sk. Gabija Vaitkevičiūtė – 

atsakinga už naujienlaiškių rengimą; 

psktn., vyr. sk. Vilma Lenkutytė ir vyr. sk. Monika Žemaitaitytė, sktn. vyr. sk Vytautė Ramonaitė - 

Rinaldi – atsakinga už atributiką ir skautiškos parduotuvės viešinimą;  

s. s. Marius Kilimonis, psktn. s. v. Kornelijus Bertulis, s. v. Simonas Krutulis – atsakingi už ūkį ir 

nacionalinės būstinės tvarką; 

vyr. sktn., vyr. sk. Benita Mincevičiūtė – atsakinga už nacionalinius renginius;   

psktn., vyr. sk. Justina Lukaševičiūtė – skyriaus koordinatorė. 

Laikini skyriaus savanoriai: pat. sk. Milda Kulakauskaitė, psktn. Odeta Autukaitė, pat. sk. Elena 

Padgurskytė, s. s. Justina Milutytė, pat. sk. Elvinas Setkauskas, Agnė Valeškevičiūtė. 

 

 

2015 m. skautiškos parduotuvės kuratorė metų eigoje pasikeitė, sesę psktn. vyr. sk. Vilmą Lenkutytę 

pakeitė sesė vyr. sk. Monika Žemaitaitytė. Taip pat prie atributikos viešinimo ir koordinavimo 

prisijungė sesė sktn. vyr.sk. Vytautė Ramonaitė – Rinaldi. 

Metų eigoje buvo tęsiama prekyba elektroninėje parduotuvėje, bendradarbiauta su UAB Montis 

Magia, bei WOSM skautiška parduotuve. Atlikti einamieji atnaujinimai elektroninėje parduotuvėje, 

bei atnaujintas prekių asortimentas. 

Vasaros stovyklų metu aplankyti visi kraštai ir prekiauta skautiška atributika. Atributika taip pat 

prekiauta nacionalinių renginių metu Kaune, Panevėžyje, Skautų slėnio stovyklavietėje. 

2015 metais buvo užsakyta 401 uniforma. Parduota atributikos už 20.798,53 Eur. 

Pardavimo vieta Detalizacija Suma 

Internetinė parduotuvė  4.666,75 Eur 

Nacionaliniai renginiai  1.872,60 Eur 

Suvažiavimas  538 Eur  

Dainų konkursas 455,60 Eur  

Pavasario šventė 889,00 Eur  

Sąskrydis  90,00 Eur  

Vasaros stovyklos  530,98 Eur 

Nacionalinėje būstinėje  370,50 Eur 

Išorės projektai (NVŠ)  13.248,7 Eur 

 VISO: 20.798,53 Eur 



 

 

 

 

 

 

 

 

2015 m. palaikyti el. paštai (@skautai.lt) ir puslapis, sukurti ar atnaujinti 8 paštai, pradėtas trečio 

aukšto remontas. Administruota namo nakvynė bei trumpalaikis turtas. 

Namo nakvynės ataskaita. 2015 m. skautų name nakvojo 21 kartą ir 191 žmonės.  

Palyginus su 2013 m. bei 2014 m. lankytojų skaičius sumažėjo, tačiau tai lėmė prasidėjęs 3 aukšto 

remontas ir laikinai apribota galimybė nakvoti miegamuosiuose kambariuose. 

 

 

2015 m. organizuoti jau tradiciniai nacionaliniai renginiai – dainų konkursas „Gražių dainelių daug 

girdėjau“, vadovų suvažiavimas, Pavasario šventė, vadovų sąskrydis, Beatliejaus Taikos Ugnies 

akcija, bei organizacijos 20 – mečio. konferencija ir gimtadienio kraštų šventės. 

 

Skautų dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau 2015“ 

XVI skautų dainų konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau 2015“ finalas vyko sausio 17 d. Kauno Šv. 

Mato gimnazijoje. Finale dalyvavo skautai iš 9 kraštų, pasirodė 38 kolektyvai (solistai, duetai-trio ir 

ansambliai). Visi konkurso atrankų dalyviai turėjo atlikti vieną iš dviejų pasirenkamų  privalomų 

dainų „Ant kalno mūrai“ arba „Tylūs tylūs, vakariele“, liaudies dainą bei laisvai pasirinktą dainą. 

Atrankiniai turai kraštuose vyko 2014 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais. Konkursą organizavo 

nacionalinių renginių koordinatorė gilv., vyr. sktn., vyr. sk. Benita Mincevičiūtė. Konkursą rėmė 10 

įstaigų ir organizacijų bei privačių asmenų, savo prizus konkurso dalyviams įsteigė ir atskiri skautiški 

vienetai. Buvo pagaminti skautiški puodeliai su logotipu. Bendra konkurso sąmata – 8.500 Eur, iš jų 

5.700 Eur – rėmėjų lėšos. Konkursą jau trečią kartą vedė aktorius s. v. br. Paulius Tamolė, tai suteikė 

renginiui profesionalumo. Konkurso metu vadovai galėjo apsilankyti jau tradicinėje, nacionalinių 

renginių metu veikiančioje „Vadovų oazėje“. Jaunesnieji skautai pertraukos metu dalyvavo 

animatorės organizuotoje programoje. Vyresnieji skautai džiaugėsi šokiais su folkloro ansambliu 

„Goštauta“ ir galimybe pabendrauti. Sutartinai visi džiaugėsi centralizuotais pietumis, renginio 

komendanto s. v. br. Simono Krutulio palaikoma tvarka bei galimybe apsipirkti skautiškoje 

parduotuvėje. Be finalininkų buvo apdovanoti konkurso „Tikrojo mazgo riteriai“ bei realybės šou 

„Specialistas“ nugalėtojai. 
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Lietuvos skautijos Pavasario šventė – Pavasario linksmybės 

 

Skatinant bendradarbiavimą tarp LS vienetų, bei siekiant didinti LS kraštų tarpusavio pažinimą, kaip 

ir kasmet buvo organizuojama Pavasario šventė, skirta paminėti skautų globėjo Šv. Jurgio dieną. Šiais 

metais Pavasario šventę organizavo Panevėžio krašto skautai. Lyginant su 2014 metais, į Pavasario 

šventę atvyko daugiau dalyvių – 919.  

Surinktos lėšos:  

3.915 Eur - dalyvio mokestis.  

940 Eur – gauta parama.  

435 Eur - organizacijos indėlis. 
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LS vadovų sąskrydis „Budėk!“ 

 

Rugpjūčio 21-23 d. Ukmergės raj. Pabaisko sen. įsikūrusioje „Skautų slėnio” stovyklavietėje įvyko 

tradicinis Lietuvos skautijos vadovų sąskrydis. Kasmet vykstantys sąskrydžiai yra skirti padėkoti 

skautų vadovams už jų savanorišką darbą su jaunais žmonėmis, susipažinimui vieni su kitais, bei 

bendram skautiškų žinių gilinimui ir tobulėjimui. Organizuojant šį renginį buvo atsižvelgta į 

tuometines Lietuvos ir organizacijos aktualijas, todėl sąskrydžio tema buvo budėjimas. Renginio 

programa nuo pirmos minutės kvietė dalyvius nepamiršti pareigos budėti, stebėti savo aplinką ir 

būti pasiruošusiais bet kokiems netikėtumams. Įgūdžius tobulinti ir naujų žinių pasisemti padėjo 

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos 

kariuomenės Karaliaus Mindaugo husarų bataliono atstovai, kurie vedė sąskrydžio programą. 

Sąskrydyje dalyvavo 79 dalyviai, daugiausiai dalyvavo Vilniaus ir Marijampolės kraštai. Sąskrydyje 

taip pat apsilankė Jaunimo reikalų departamento l.e.p. direktorius Juozas Meldžiukas, bei LiJOT 

prezidentas Mantas Zakarka, Krašto apsaugomis ministerijos atstovas Arvydas Čepukėnas.  

LS vadovų sąskrydžiui 2.206 Eur, dalyvio mokesčio surinkta – 447 Eur, 300 Eur gauta parama iš 

Jaunimo reikalų departamento. Organizacijos indėlis – 1.459 Eur. 

 

 

 
LS 20 – mečio konferencija„Lietuvos skautija prieš ir po dvidešimties metų“ ir gimtadienis kraštuose 

2015 m. Lietuvos skautija minėjo jau dvidešimtuosius savo gyvavimo metus. Šia proga rugsėjo 11 d. 

LR Seime vyko Lietuvos skautijos konferencija „Lietuvos skautija prieš ir po dvidešimt metų“ . 

Renginyje dalyvavo 220 skautų ir svečių. Konferencijos dalyvius sveikino LR Prezidentės patarėja, LR 

Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė, LR Krašto apsaugos ministerijos ministro patarėja, Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos viceministras, seimo narys J. Dagys, LiJOT prezidentas Mantas 

Zakarka. 

Pranešimus skaitė fil., sktn., s v., br. Giedrius Globys, kun., s. v., br. Antanas Saulaitis, fil., vyr. sk. 

Vaiva Klimaitė, fil., v. s. Gintautas Taoras, s. v., br. Karolis Žemaitis, dr. Kevin Camilleri ir vyr. sktn., s. 

v., br. Giedrius Vaidelis. 

Renginio aprašymus, video ir radio laidos įrašą galima rasti Lietuvos radio ir televizijos mediatekoje 

bei: 
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http://lzinios.lt/lzinios/Gimtasis-krastas/lietuvos-skautija-mini-ikurimo-20-meti/208710 

https://www.jonava.lt/-/svente-lietuvos-skautijos-20-meti  

http://m.kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/lietuvos-skautija-mini-ikurimo-20-meti-

709766  

Rugsėjo 12 dieną, visi Lietuvos skautijos kraštai šventė dvidešimtmetį savo kraštuose, 

organizuodami renginius skirtus krašto skautams ir miestiečiams. Visas gimtadienio šventes aplankė 

linksmasis automobiliukas, kuris rinko narių linkėjimus organizacijai, bei kvietė dalintis šventiniu 

tortu.  

 

 

 

Betliejaus Taikos Ugnis (BTU) 

 

Jau tradiciškai prieš Šv. Kalėdas skautai Lietuvoje kvietė miestiečius dalintis šiluma ir į namus 

parsinešti truputėlį taikos bei šilumos. Betliejaus Taikos Ugnies akcija šiais metais prasidėjo šūkiu: 

„Dovanoti viltį – tai surasti ramybę“ ir kvietė būti svetingumo ženklu tiems, kurie dėl karo turėjo 

palikti savo namus ir ieškoti prieglobsčio kitur. Lietuvą ugnis pasiekė gruodžio 16 d. Šiais metais BTU 

rengimo grupėje Lietuvos skautiją atstovavo vyr. sk. Gabrielė Jogminaitė (Telšių kraštas) ir psktn., 

vyr. sk Lina Dovydaitienė (Marijampolės kraštas). 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 

http://lzinios.lt/lzinios/Gimtasis-krastas/lietuvos-skautija-mini-ikurimo-20-meti/208710
https://www.jonava.lt/-/svente-lietuvos-skautijos-20-meti
http://m.kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/lietuvos-skautija-mini-ikurimo-20-meti-709766
http://m.kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/lietuvos-skautija-mini-ikurimo-20-meti-709766


 

 

 

 

 

reikalų departamentas, Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Lietuvos jaunimo 

organizacijų taryba bei kitos institucijos. Labiausiai trūksta motyvacijos ir noro iš kraštų dalyvauti 

šioje akcijoje ir atsakingai vykdyti užduotis. Rekomenduotina krašte turėti vieną atsakingą žmogų už 

BTU, kuris būtų moderatorius. Manome, kad nebuvo visiškai išnaudota viešinimo galimybė. 

 

Renginio 

pavadinimas 

Dalyvių 

skaičius 

Atsakingi už 

renginį 

Renginio 

išlaidos 

Dalyvio 

mokestis 

Kitos pajamos 

Dainų 

konkursas 

„Gražių 

dainelių 

daug 

girdėjau“ 

195 

finalistai 

~450 

dalyvių 

atrankose 

kaštuose 

Benita 

Mincevičiūtė, 

Almė 

Jurevičienė, 

Rėda 

Šakalytė 

8.500 Eur Nėra 5.700 Eur 

(rėmėjai) 

2800 Eur 

(Organizacijos 

indelis) 

Pavasario 

šventė 

913 dalyviai 

(jaunesnieji 

skautai, 

skautai, 

patyrę 

skautai, 

vyr. 

skautai, 

vadovai ir 

svečiai) 

Panevėžio 

kaštas, 

Ieva 

Žilinskienė 

4.800 Eur 3.915 Eur 1.085 Eur 

Vadovų 

sąskrydis 

 

79 LS nariai Benita 

Mincevičiūtė, 

Dovilė 

Vinkevičiūtė, 

Jonas 

Dragūnas 

2.206 Eur 447 Eur 300 Eur 

 

 

5.1. Gautų - išsiųstų laiškų, užklausų, dokumentų skaičius. 

Gauti dokumentai 2013 2014 2015 

pranešimų 7 3 16 

Kvietimų 5 3 8 

Prašymų 3 2 0 

Raštų 17 21 45 

Iš viso: 32 29 69 



 

 

 

 

 

 

2015 m. padidėjęs gaunamų dokumentų srautas labiausiai siejamas su organizacijos vykdytu vaikų 

neformaliojo švietimo projektu. 

 

 

Išsiųsti dokumentai 2013 2014 2015 

delegavimo raštai 2 3 6 

garantinis raštas 1 1 0 

įgaliojimų 10 2 17 

kvietimai 4 3 5 

lydraštis 1 2 14 

pažymų 12 24 35 

pranešimas 1 2 0 

prašymai 24 27 62 

Raštai 7 5 11 

rekomendacijos 2 1 4 

sutikimai 2 0 0 

Iš viso: 67 68 154 

Išsiunčiamų dokumentų kiekis 2015 m. padidėjo dvigubai, pagrindinės šio prieaugio priežastys 

glaudesnis kraštų ir organizacijos bendradarbiavimas, padedant vykdyti komunikaciją su vietos 

institucijomis, organizacijos stojimo sutarčių pasirašymo procedūra, neformaliojo vaikų švietimo 

projektas. 

Sutartys 2013 2014 2015 

paramos ir paskolos 9 1 4 

Darbo 5 0 (KM 7) 0 

Kitos 59 34 60 

Savanorystės 80 34 81 

stojimo į LS 0 0 215 

Iš viso: 73 23 145 

 

2015 m. atnaujintos organizacijos savanorystės sutartys, patvirtintos ir įgalintos stojimo sutartys, 

įgyvendintas vaikų neformaliojo švietimo projektas, daugiau nei dvigubai padidino pasirašytų ir 

archyvuojamų sutarčių kiekį. 

  



 

 

 

 

 

 

Įsakymai 2013 2014 2015 

 75 28 18 

 

Aktai 2013 2014 2015 

 12 10 11 

 

Laiškai 2013 2014 2015 

Gauti 1593 4676 11253 

išsiųsti 1547 4892 12082 

Iš viso: 3140 9659 233351 

 

5.2. LS dokumentų tvarkymo, archyvavimo, prieinamumo įvertinimas. 

Parengta 10 LS Pirmijos ir 5 LS Tarybos protokolai. Puslapyje www.skautai.lt paskelbti 10 LS Pirmijos 

protokolų išrašų, atnaujinti puslapyje skelbiami nuostatai ir įstatai. 

Visi dokumentai yra saugomi Lietuvos skautijos nacionaliniame biure, su visais dokumentais galima 

susipažinti atvykus į biurą arba pateikus užklausą. 

 

5.3. Kita. 

Skyrius nariai kaip ir kasmet padėjo skautams apsikeisti savo pagamintais kalėdiniais sveikinimai, 

išsiųsti 1846 sveikinimai. 

Taip pat administracijos skyrius buvo atsakingas už narių duomenų surinkimą ir administravimą, 

kurie sisteminami ir saugomi organizacijos duomenų bazėje. Per 2015 metus pagaminta 166 nauji 

LS nario pažymėjimai, 2014 m. pagaminta - 149. Parengti ir išsiųsti 120 pažymėjimų vienetams, 

atitinkantiems visus struktūrinius organizacijos nuostatus, 2014 m. 67 vienetai atitiko nuostatų 

reikalavimus. 

 

 

2014 metais Administracijos skyrius atidarė Laimingo skautuko liniją, skirtą padėti nariams atsakyti 

į visus kasdieninius ar išskirtinių situacijų klausimus, kad skautavimas būtų paprastesnis ir 

malonesnis. Linija taip pat padeda naujiems nariams susipažinti su organizacijos idėja ir surasti 

labiausiai tinkamą vienetą. 

Sulauktų klausimų lentelė 

Klausimas Kiekis 

Kokia nario mokesčio mokėjimo tvarka? 35 

Kas yra skautai? Kaip įstoti į organizaciją? 32 

Kaip įsigyti skautiškos atributikos? 31 

                                                
1 Laiškai skaičiuojami pagal organizacijos išsiunčiamų ir gaunamų laiškų registrą, bei elektroninio pašto info@skautai.lt duomenis, 

ne įtraukiant reklaminių, naujinų, Pirmijos vidaus, bei masinio siuntimo organizacijos (popierinių ar elektroninių) laiškų. 

mailto:info@skautai.lt


 

 

 

 

 

Ar galima pernakvoti būstinėje? 28 

Kaip užsisakyti uniformą? 26 
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Žmonių poreikis. Kokiose srityse reikia daugiau žmogiškųjų resursų? (kokios kompetencijos žmonių 

reikia ir kokiems darbams?). 

Šiuo metu skyriuje trūksta žmonių atributikos reklamos administravimui, nacionalinių renginių 

koordinavimui ir nacionalinės būstinės ūkiniam administravimui.  

Bendras skyriaus funkcijų įvertinimas. Kokios veiklos sritys veikė stipriausiai, kur reikia daugiau 

žmonių? 

Skyriaus stipriausios veiklos tai nacionaliniai renginiai, šią sritį koordinuoja daug patirties ir žinių 

turinti koordinatorė, gebanti suvienyti ir vadovauti gausiai komandai įgyvendinančiai nacionalinius 

renginius.  

2015 m. silpniausia sritis nacionalinės būstinės priežiūra, jos remontas ir priežiūra. Taip pat reikalingi 

papildomi žmogiškieji resursai parduotuvės efektyvesniam administravimui. 

Skyriaus posėdžiai. 

Dauguma skyriaus narių bent kartą per dvi savaites susitinka nacionalinėje būstinėje, aptaria 

einamus darbus ir reikalingą pagalbą. Metų eigoje skyrius turėjo 2 sueigas, sueigose dalyvavo 4 iš 5 

pastovių skyriaus savanorių, bei vykdė bendravimą elektroninėje erdvėje.  

Kokiose srityse buvo bendradarbiaujama su kitais skyriais, LS Tarybos nariais? Kokiose papildomose 

darbo grupėse veikė skyriaus nariai? (Pvz. projektų įgyvendinimo darbo grupės, dokumentų rengimo 

grupės, bendrų renginių organizavimo grupės). 

Skyriaus koordinatoriai metų eigoje bendrauja su visais skyriais, organizuodami nacionalinius 

renginius, vykdydami prekybą, bei rengdami organizacijos dokumentus. 

Kiek įvyko susitikimų? 

Skyriaus darbai kaip nacionaliniai renginiai aptariami tam skirtuose LS Pirmijos posėdžiuose ir 

susitikimuose, parduotuvės prekybos, akcijų ar užsakymai koordinavimas vyksta elektroniniu būdu 

ar susitikimuose su skyriaus atstovu ar vedėja. 

Kokie šio darbo rezultatai? 



 

 

 

 

 

Suorganizuoti 6 nacionaliniai renginiai, vykdyta prekyba skautiškomis prekėmis visose vasaros 

stovyklose, užtikrintas sklandus elektroninės erdvės darbas. 

Numatytos ir įgyvendintos veiklos 

Skyrius buvo nusimatęs įgyvendinti 15 veiklų, jas visas įgyvendino ir ilgalaikes veiklas toliau vykdo. 

Taip pat 2015 m. buvo suplanuotas, tačiau į veiklos planus neįtrauktas nacionalinės būtinės 

remontas. Remontas 2015 metais pradėtas, tačiau nebaigtas ir perkeltas į 2016 metus. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Veiklos aprašymai parengti pagal kraštų seniūnų atsiųstus duomenis. LS Pirmija neatsako už galimus 

netikslumus, ar nepaminėtas veiklas. 

 

  

Organizavo renginius: 

R. Baden – Powell‘io gimtadienio šventė. 2015 m. vasario 22 d. Alytaus Dzūkijos pagrindinėje 

mokykloje, renginio viršininkė – s. Rita Baranauskienė. 

Vasaros stovykla „Išlikimas. Mergelės akelės“. 2015 m. birželio 25 – 30 d. Merkinėje vyko kasmetinė 

vasaros stovykla, kurioje dalyvavo apie 70 Alytaus krašto skautų. Viršininkė – s. Rita Baranauskienė. 

Rudens sąskrydis – tai gražia tradicija tapęs renginys Alytaus krašte, per kurį duodami įžodžiai ir 

susitinkama su viso krašto skautais. 2015 m. lapkričio 7 d. vykusiame renginyje dalyvavo 70 skautų 

iš Alytaus krašto ir 8 svečiai iš Marijampolės, bei Šiaulių kraštų ir Jūrų skautų konferencijos. Renginio 

viršininkė – s. Rita Baranauskienė. 

„Poilsiauk su vyšnia“ – patyrusių skautų savaitgalio stovykla. Viršininkas – br. Vytautas Marčiulionis. 

Dalyvavo 17 Alytaus krašto skautų ir 7 svečiai iš Vilniaus, Panevėžio kraštų ir Jūrų skautų 

konferencijos. Stovykla vyko rugpjūčio 14 – 16 d. prie Dusios ežero.  

Atrankinis dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“. 

 

Dalyvavo kitų kraštų renginiuose: 

14 krašto atstovų (skautai, patyrę skautai ir vadovai) dalyvavo Marijampolės krašto renginyje 

naujiems skautams „Šaltibalčiai“. 

6 krašto atstovai (patyrę skautai ir vadovai) dalyvavo Jūrų skautų konferencijos sezono uždarymo 

stovykloje „Saulę lydint“. 

  

Dalyvavo tarptautiniuose renginiuose: 

Baltic Jamboree: Ancient games stovykloje Estijoje dalyvavo 4 Alytaus krašto atstovai: 3 patyrę 

skautai ir vadovas.   

 

  

Organizavo renginius: 

Kauno marių žygis – tradicinis patyrusių jūrų skautų žygis, šiemet vykęs kovo 1 – 2 d. maršrutu Kauno 

jachtklubas – Rumšiškės, keliaujant Marių pakrante. Žygio viršininkas – br. Jonas Dragūnas. 

Jūrų skautų gimtadienis. 2015 m. kovo 21-22 d. Marijampolėje susirinkę jūrų skautai mokėsi ir įgijo 

jūrų skautų specialybes. Renginio viršininkė – s. Filomena Galavočienė. Renginyje dalyvavo 120 LS 

jūrų skautų ir 45 Lietuvos jūrų skautijos „Divyčio“ nariai. 



 

 

 

 

 

Valtininkų kursai - tradiciniai, kas 3 metus vykstantys, mokymai patyrusiems jūrų skautams vyko 

trimis etapais: balandžio 10 – 12 d. teorinė dalis Kaune, birželio 26 – liepos 19 d. praktika Skautų 

slėnyje vykstančiose stovyklose “Jūrų skautai neskautams”, ir liepos 24 – 30 d. dalyvavimas 

Klaipėdos Jūros šventės renginiuose, regatose. Kursuose iš viso dalyvavo 35 LS jūrų skautai, 3 

lietuvos jūrų skautijos „Divyčio“ jūrų skautai, kaip instruktoriai prisidėjo 4 irklavimo ir buriavimo 

profesionalai. Viršininkas – br. Jonas Dragūnas. 

Gero vėjo’2015 – Jūrų skautų konferencijos stovykla – vyko 2015 m. rugpjūčio 8 – 16 d. Birštone ir 

Ukmergės r., prie Žirnajų ež. Programa išskirtinai jūrinė, kasdien kiekviena draugovė plaukė su 

skirtingo tipo laivais, išmoko valdyti burinius laivus, burlentes, baidares, kanojas ir plaustus. 

Viršininkas – br. Jurgis Uleckas, programos viršininkas – br. Jonas Dragūnas. Stovyklavo 114 jūrų 

skautų ir 5 irklavimo/buriavimo specialistai.  

Vasaros sezono uždarymas „Saulę lydint“. 2015 m. rugsėjo 26 – 27 d. Žydiškėse, prie Skaisčio ežero, 

Trakų rajone, jūrų skautai paskutinį kartą šiais metais stovyklavo lauke, palydėjo saulę ir pasveikino 

6 naujus skautiškos šeimos narius: 1 bebrą, 4 skautus ir 2 vadovus. Dalyvavo 110 jūrų skautų, iš jų 

20 – Lietuvos jūrų skautijos „Divyčio“ nariai, bei 6 Alytaus krašto skautai. Tradiciškai, renginį 

organizavo patyrę jūrų skautai, viršininkas – pat. j. sk. Neringa Baltrimaitė. 

Patyrusių jūrų skautų savaitgalis – tradicinis prieškalėdinis susipažinimo ir tobulėjimo renginys 

patyrusiems jūrų skautams. Šiemet renginys vyko Kaune, gruodžio 12 – 13 d., dalyvavo 10 patyrusių 

skautų ir kandidatų į patyrusius skautus, viršininkas – br. Deividas Brokas. 

 

Dalyvavo kitų kraštų renginiuose: 

Jūrų skautai dalyvavo įvairiuose renginiuose, organizuojamuose jų gyvenamuose kraštuose: Vilniuje, 

Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje, taip pat lankėsi Alytaus krašto renginiuose.  

  

Dalyvavo tarptautiniuose renginiuos: 

World Scout Jamboree Japonijoje liepos 28 – rugpjūčio 7 d. dalyvavo 5 LS nariai iš Vilniaus, Kauno ir 

Klaipėdos kraštų, iš jų viena jūrų skautų vadovė, s. Dovilė Vinkevičiūtė. 

 

  

Organizavo renginius: 

„Dangui, Žemei, Genčiai“ – indėniškos tematikos vasaros stovykla, vykusi 2015 m. liepos 4 – 11 d. 

prie Zatyšių karjero, Jonavos raj. Viršininkė s. Aistė Praškevičiūtė. Dalyvavo 256 Kauno krašto skautai 

ir 6 svečiai iš kitų kraštų. 

Ls 20 mečio gimtadienis Kaune. Kaip ir visi Lietuvos skautijos nariai, Kauno krašto skautai savo mieste 

minėjo organizacijos gimtadienį. Jis buvo švenčiamas rugėjo 12 d. Kauno skautų namo kieme, 

viršininkė s. Aistė Praškevičiūtė. Dalyvavo 75 krašto skautai.  

Atrankinis dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“. 

  

Dalyvavo kitų kraštų renginiuose: 



 

 

 

 

 

2 krašto atstovai dalyvavo Šiaulių krašto stovykloje „Pas Vinetu“. 

6 krašto atstovai dalyvavo Tauragės krašto renginyje „Skautiška olimpiada“. 

  

Dalyvavo tarptautiniuose renginiuose: 

World Scout Jamboree Japonijoje liepos 28 – rugpjūčio 7 d. dalyvavo 5 LS nariai iš Vilniaus, Kauno ir 

Klaipėdos kraštų, iš jų du Kauno krašto atstovai: pat. sk. Lukas Martušis ir vyr. sk. Inga Rainytė. 

 

  

Organizavo renginius: 

Atrankinis dainų konkursas: „Gražių dainelių daug girdėjau“. 2015 m. gruodžio 5 d. skautų 

koncentracija Salantų miestelyje buvo padidėjusi iki maksimumo: susirinko net 96 Klaipėdos krašto 

ir 4 Vilniaus krašto skautai. Iš ryto, Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje Šv. 

mišiomis pradėjome dieną, po to sesės Rasa, Giedrė ir Gražina davė suaugusiojo skautybėje įžodį. 

Truputį įdienojus dainos sklendė po Salantų gimnazijos skliautais. Klaipėdos krašto Salantų 

draugovės, Gargždų ir Pamario tuntų skautai rungėsi atrankiniame skautų dainų konkurso „Gražių 

dainelių daug girdėjau 2016“ etape. Į finalinį konkursą Kaune (2016-01-16), skirtą vyriausiojo 

skautininko Felikso Šakalio atminimui, komisija delegavo Salantų patyrusių skautų ansamblį ir 

solistus Liną, Martyną bei Gretą. Renginio viršininkė – s. Aušra Kundrotienė. 

  

Dalyvavo kitų kraštų renginiuose: 

6 Klaipėdos krašto atstovai dalyvavo Telšių krašto stovykloje „Abraskautabra“  

38 Klaipėdos krašto atstovai dalyvavo Tauragės krašto stovykloje „Lietuvninkų gadynė“ 

2 patyrę skautai iš Klaipėdos krašto dalyvavo Vilniaus krašto vasaros stovykloje 

8 patyrę skautai iš Klaipėdos krašto dalyvavo Marijampolės krašto patyrusių skautų žygyje „Gelbstint 

eilinę vyšnią“. 

LS 20-mečio. šventėje Telšių krašte dalyvavo 23 Klaipėdos krašto skautai. 

  

Dalyvavo tarptautiniuose renginiuose: 

Intercamp stovykloje Lenkijoje gegužės 22 – 25 d. dalyvavo 3 patyrę skautai iš Klaipėdos krašto. 

2 patyrę Klaipėdos krašto skautai dalyvavo stovykloje “Baltic Olympic Jamboree: Ancient Games” 

Estijoje, liepos 14 – 19 d.  

World Scout Jamboree Japonijoje liepos 28 – rugpjūčio 7 d. dalyvavo 5 LS nariai iš Vilniaus, Kauno ir 

Klaipėdos kraštų, delegacijos vadovas – Klaipėdos krašto sk. v. Dainius Urbanavičius. 

  

  

Organizavo renginius: 

Sueiga „Šaltibalčiai". Tai tradicinis patyrusių skautų organizuojamas renginys, skirtas pirmus metus 

skautaujantiems vaikams, kuriame pagal tradicijas vyksta krikštynos į skautus, tačiau jame dalyvauja 



 

 

 

 

 

ir kiti jau ne pirmus metus skautaujantys skautai. Sueiga vyko 2015 m. sausio 31 – vasario 1 d. 

Kalvarijoje, viršininkės – s. Audronė Levickienė ir s. Jolanta Lukšienė, dalyvavo 165 krašto skautai ir 

14 svečių iš Alytaus krašto. 

Sueiga – žygis „Žalios vyšnios“. 2015 m. kovo 10 – 11 d., vadovaujant sesei Rūtai Jurkšaitei, Višakio 

Rūdoje vyko kandidatų į patyrusius skautus žygis. Dalyvavo 38 krašto skautai ir 10 vadovų. 

Krašto stovykla vyko liepos 1 – 8 d. Nemunaityje, viršininkė – s. Daiva Kudulė.  

Rudeninė sueiga „Nebūk grybas“ vyko 2015 m. spalio 3 – 4 d. Kazlų Rūdoje, viršininkė – s. Audronė 

Levickienė. Programą kūrė ir vykdė pal. Jurgio Matulaičio patyrę skautai. Dalyvavo 192 skautai. 

„Betliejaus taikos ugnies“ perėmimo iš Lenkų skautų ceremonija.  

Atrankinis dainų konkursas: „Gražių dainelių daug girdėjau“. 

 

 Dalyvavo kitų kraštų renginiuose: 

5 Marijampolės krašto atstovai dalyvavo Alytaus krašto Rudens sąskrydyje. 

 

Dalyvavo tarptautiniuose renginiuose: 

2 skautai ir 23 patyrę skautai iš Marijampolės krašto dalyvavo stovykloje “Baltic Olympic Jamboree: 

Ancient Games” Estijoje, liepos 14 – 19 d.  

 

  

Organizavo renginius: 

Lietuvos sparnai 2015. Jubiliejinė oro skautų stovykla vyko Paluknio aerodrome liepos 18 –  25 d., 

viršininkas – br. Vainius Pilkauskas. Stovyklos programa buvo orientuota į aviacinias žinias bei 

mokymąsi sklandyti. Dalyvavo 20 stovyklautojų.  

  

Dalyvavo kitų kraštų ir organizacijų renginiuose: 

  

Vilniaus krašto stovykloje „Amžinoji sostinė“ dalyvavo 3 patyrę oro skautai. 

Lietuvos vaikų sklandymo sporto federacijos organizuojamose kasmetinėse sklandymo varžybose 

dalyvavo 4 oro skautai. Iškovota komandinė 2-a. vieta ir medaliai asmeninėse įskaitose. Komandos 

treneris – s. sk. Vytautas Kašėta.  

  

  

Organizavo renginius: 

Žygis „Už Tėvynę“. Vasario 15 – 16 d. 25 Panevėžio krašto skautai ir keli svečiai iš Vilniaus bei Šiaulių 

kraštų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną minėjo žygiuodami maršrutu Panevėžys – 

Karsakiškis – Panevėžys, pakeliui patirdami skautiškų iššūkių, išklausydami istorinių faktų, bei 

diskutuodami apie vasario 16-osios. reikšmę. Renginio viršininkė – s. Kristina Podėnaitė. 



 

 

 

 

 

Jubiliejinis sezonas: kovo 28 – 29 d. Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijoje vyko Panevėžio krašto 

skautų stovykla. Joje dalyvavo apie 150 skautų. Stovyklos atidaryme dalyvavo Švietimo skyriaus 

specialistė Danutė Kniauzytė, jaunųjų šaulių devintosios kuopos vadas - Algis Veikšys, progimnazijos 

vadovai. Vakare renginyje lankėsi LS vyriausioji skautininkė Ieva Žilinskienė ir LS Tarybos pirmininkas 

Tomas Broga. Stovyklos metu vaikai įgijo medicinos pagrindų, prisiminė Lietuvos skautijos istoriją, 

dalyvavo žygiuose. Vadovai žavėjosi krašto muziejaus ekspozicijomis. Vakaro programą vainikavo 

laužas. Viršininkė – s. Eleonora Baršienė. 

Krašto stovykla „Laiko vingiais“ vyko birželio 17- 21 d. labai gražioje aplinkoje – Anykščių rajono 

Šimonių girioje. Šios stovyklos programa buvo sudaryta vadovaujantis skautavimo pradžiamoksliu. 

Didelis dėmesys atkreiptas į skilčių sistemą, todėl visi dalyviai buvo suskirstyti į skiltis. Skiltims reikėjo 

susigalvoti pavadinimą, pasidaryti gaireles, statyti pionierijos statinius. Kaip ir kiekvienoje stovykloje, 

visų laukė žygiai, vakarus įvairino laužo žaidimai ir dainos. Norintieji įgyti patyrimo laipsnį turėjo 

laikyti egzaminą, kuriame buvo tikrinama, ar moki surišti mazgą, ar gebi suteikti pirmąją pagalbą, ar 

žinai, kaip užkurti laužą ir kaip prie jo elgtis, ar pažįsti gyvūnus, augalus, medžius, ar žinai nors vieną 

vaistažolę. Stovyklos viršininkė – s. Lina Rinkauskaitė, dalyvavo 130 Panevėžio krašto skautų.  

Patyrusių skautų stovykla “Atgal į 1907” vyko birežlio 25 – 30 d., viršininkas br. Saulius Arlauskas. 

LS 20-mečio. gimtadienis Panevėžyje.  

Žygis „Deimantinis tarnas“ vyko spalio 17 – 18 d. Dalyvavo 25 skautai iš Tumo Vaižganto draugovės, 

„Birutės“ draugovės, „Partizano Vyčio“ draugovės ir „Gabrielės Petkevičaitės Bitės“ draugovės 

draugininkė. Ėjome Tumo Vaižganto takais pro Upytę, Vadaktėlius, Ustronę, Naujamiestį. Užsukome 

į Upytės linų muziejų, kur susipažinome su senoviniu lino apdirbimu, audimo staklėmis, įrankiais linui 

apdirbti, raštuotomis staltiesėmis, rankšluosčiais. Užsukome į Upytės Šv. Karolio Baromiejaus 

bažnyčią pastatytą 1878 m. Ji turi neobaroko stiliaus bruožų. Mus pasitiko ir mielai papasakojo 

mokytoja Dalia Greviškienė. Iš Upytės pasukome į Čičinsko piliakalnį ir toliau pasukome į Murmulių 

atodangą. Na, o nuo jos, pro beždžionių tiltą pasiekėme Vadaktėlius, kur ir preleidome naktį. Žygio 

viršininė -  s. Inga Bučiūnienė. 

Sezono uždarymas „Purpurinis vakaras“ vyko spalio 2 – 4 d. Vilktupyje, Panevėžio r. Organizavo 

Nevėžio tuntas, viršininkė – s. Agnė Lukšytė. Stovyklos metu kai kurie dalyviai išsilaikė pionerijos, 

virėjo ir astronomo specialybes, bei pradėjo laikytis žygeivio specialybę. Jaunesnieji skautai piešė, 

žaidė žaidimus, margino pašto dėžutę, skautai mokėsi užkurti laužą, rašyti slaptu raštu, žaidė 

žaidimus, mokėsi dainų. Na, o patyrę skautai, kurie nesilaikė specialybių, keliavo į orientacinį 

žaidimą. Stovykloje įžodžius davė nauji skautai ir patyrę skautai. Iš viso dalyvavo 93 krašto skautai. 

Žiemos stovykla „Ledinė skautiada“ vyko gruodžio 19 – 20 d. Panevėžio „Minties“ gimnazijoje, 

dalyvavo 150 skautų. Atidarymo rikiuotėje sulaukėme svečių - gimnazijos direktorių Egidijų Samą. 

Viršininkė – s. Leta Remeikytė. 

Šauniausias skautiškas vakarėlis 2015: į „Kupolės“ vyr. sk. draugovės sesių Agnės Plačenytės ir Agnės 

Užkurėlytės organizuojamą skautišką vakarėlį susirinko apie 60 skautų. Renginyje skautai galėjo 

rinkti šauniausią metų vadovą, šokti diskotekoje, žaisti įvairius judrius žaidimus. Renginys vyko 

gruodžio 28 – 29 d. Velžio gimnazijoje. 

Atrankinis dainų konkursas: „Gražių dainelių daug girdėjau“. 



 

 

 

 

 

  

Dalyvavo kitų kraštų renginiuose: 

6 krašto atstovai dalyvavo Šiaulių krašto renginyje „Skautiška olimpiada“. 

2 krašto atstovai dalyvavo Šiaulių krašto stovykloje „Pas Vinetu“. 

9 krašto atstovai dalyvavo Vilniaus krašto žiemos stovykloje „Pasaulinė gniūžtė‘15“. 

 

Dalyvavo tarptautiniuose renginiuose: 

9 patyrę skautai ir 1 vadovas iš Panevėžio krašto dalyvavo stovykloje “Baltic Olympic Jamboree: 

Ancient Games” Estijoje, liepos 14 – 19 d.  

 

Organizavo Pavasario šventę „Pavasario linksmybės“.  

Šventė sulaukė svečių iš visų Lietuvos skautijos kraštų, iš viso – 1200 skautų. Šįmet didelis dėmesys 

šventėje skirtas 2015 metų temai – etnografijai. Užsiregistravę ir pasisveikinę su seniai matytais 

broliais ir sesėmis, skautai žygiavo į Laisvės aikštę, kurioje 11 val. komendanto brolio Kęstučio 

komanda „Skautai, lygiuot!“ prasidėjo iškilminga atidarymo rikiuotė. Sveikinimo žodžius tarė LS 

vyriausioji skautininkė sesė Ieva Žilinskienė, Panevėžio krašto seniūnė sesė Lina Rinkauskaitė, LR 

Krašto apsaugos ministro patarėja Gintarė Janulaitytė, LR Seimo narys Povilas Urbšys, Panevėžio 

miesto vicemeras Aleksas Varna, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys Vitalijus Satkevičius, 

skautų dvasios tėvas Simas Maksvytis. Svečiai džiaugėsi gausiu skautų būriu ir linkėjo neišdildomų 

įspūdžių. „Dievui, Tėvynei, Artimui!“ – skautų šūkį sušukti kvietė viena skautijos atkūrėjų Panevėžyje 

sesė Gražina Judickienė. Sugiedojus Lietuvos himną ir įnešus vėliavas, Pavasario šventė „Pavasario 

linksmybės“ paskelbta atidaryta. Lepinant tikram pavasariškam orui, skautai pasklido po visą 

Panevėžį. Patys mažiausieji – jaunesnieji skautai – žingsniavo į teatrą „Menas“, stebėti spektakliuko 

„Ali baba ir 40 plėšikų“, po kurio laukė smagi programa su aktoriais Ovidijumi ir Jolanta. Vyresni 

skautai vyko į Panevėžio rajoną, kur jų laukė trys edukacinės programos. Jas vedė ir amato mokė 

Upytės tradicinio amatų centro menininkai. Dalyviai gaminosi molinukus keramikos pamokoje, 

prisiminė Velykas dažydami kiaušinius, o audimo pamokėlėje susipažino su audimo technika ir 

bandė patys austi senąsias lietuviškas juostas. Būta progų ir šiltu pavasario oru pasimėgauti – lauke 

skautų laukė amatų meistrai: sesė Edita mokė pasigaminti dėžutes iš popieriaus, brolis Kęstutis 

kvietė visus patrypti ir prisiminti liaudiškus šokius, dailininkas Ričardas Ničiajus mokė kūrybiškumo 

ir tapybos technikos. Dalis skautų keliavo į Upytės Linų muziejų, kuriame susipažino su senoviniu 

lino apdirbimo procesu, turėjo galimybę prisiliesti prie įrankių linui apdirbti, verpimo staklių, 

pamatyti išaustas staltieses ir rankšluosčius. Kiekvienas galėjo pamėginti nubraukti lino galvutes, 

minti, brukti ir šukuoti plauštą, ar netgi pabandyti austi. Vyriausieji – patyrę skautai – dieną praleido 

aktyviai. Jie gavo progą rungtis panevėžiečių suorganizuotose orientacinėse varžybose, kurių metu 

teko ir Panevėžį pažinti, ir ne vieną skautišką užduotį įveikti. Na, o vadovai turėjo progą pailsėti nuo 

savo pareigų ir gerai praleisti dieną, besigrožint ekskursija po Panevėžį ir tobulinantis edukacinėje 

programoje „Laiko ratas“ Panevėžio kraštotyros muziejuje. Kokia skautiška šventė be laužo? Po ilgos 

dienos, 17 val. skautai rinkosi prie Panevėžio bendruomenių rūmų, kur juos pasitiko liepsnojantis 

laužas, ansamblis „Raskila“ ir brolių skautų grupė „J.I.“. Vieni šventės dalyviai įsitaisę ant pievos 



 

 

 

 

 

dalinosi šventės įspūdžiais, kiti šoko, trypė ir dainavo lietuvių liaudies dainas. Smagu, jog prie skautų 

prisijungė ir panevėžiečiai. Šviečiant saulei išėję pasivaikščioti jie kalbino skautus domėdamiesi jų 

veikla, klausėsi nuotaikingo koncerto ir drauge vaišinosi Karaliaus Mindaugo husarų bataliono virta 

koše. Ačiū rėmėjams, be kurių ši šventė nebūtų įvykusi: Panevėžio miesto savivaldybei, 

Bendruomenių rūmams, Kraštotyros muziejui, teatrui „Menas“, verslininkui Jonui Katinui, ūkininkui 

Pauliui Spiečiui, Upytės amatų centrui, folkloro ansambliui „Raskila“, Jungtiniam duonos centrui, 

jaunimo turizmo ir aktyvaus laisvalaikio klubui „Klajūnas“, Rotary klubui „Arta“, Karaliaus Mindaugo 

husarų batalionui. 

Pavasario šventė šiemet vyko balandžio 25 d., viršininkė – s. Lina Rinkauskaitė.  

  

  

Organizavo renginius: 

Skautiška olimpiada. Tai tradicinės ir netradicinės sportinės rungtys, žaidimai, skautiškos užduotys 

skiltimis, rungtyniaujant skiltimis ir individualiai pagal amžiaus grupes. Renginys vyko 2015 m. 

vasario 28 – kovo 1 d. Šiaulių Didždvario gimnazijoje, viršininkas – br. Šarūnas 

Andriulevičius. Olimpiadoje savo jėgas išbandė 87 krašto skautai ir 3 svečiai iš Panevėžio krašto. 

Įkūrėjo diena šiemet buvo minima pasitinkant saulę nuo Salduvės piliakalnio ir bendrais skautiškais 

pusryčiais būkle. Dalyvavo 24 krašto skautai, viršininkė – s. Janina Žvirblytė Paslavičienė. 

Šiaulių skautų tunto gimtadienis. 40 Tunto narių kovo 16 d. Šiauliuose dalyvavo orientaciniame 

žaidime ir aktyviose veiklose gamtoje. Viršininkas – br. Remigijus Pozniakovas..   

„Bizonų keliais“ – tai tradicinis Šiaulių krašto sezono atidarymo renginys. Vyko orientacinis žaidimas 

skiltimis pagal amžiaus grupes, kūrybinės dirbtuvės, kuriose vyr. skautės mokė pasidaryt indėnišką 

karūną. Renginio dalyviai turėjo įveikti vyčių paruoštą kliūčių ruožą, persikelti per upę. Uždegtas 

krašte pirmasis šiais metais laužas. Dalyvavo 67 krašto skautai, viršininkė – s. Janina Žvirblytė 

Paslavičienė. Renginys vyko 2015 m. gegužės 9 d. Bazilionų k. Šiaulių r., Dengtilčio stovyklavietėje. 

Stovykla „Pas Vinetu“ vyko 2015 m. liepos 4 – 11 d. Pašvinės k. Šiaulių r. Viršininkė – s. Janina 

Žvirblytė Paslavičienė, dalyvavo 135 krašto skautai, 2 svečiai iš Kauno ir 2 – iš Panevėžio kraštų. 

Programa vykdyta pagal amžiaus grupes. Stovyklos tema – indėnai.  

LS 20-mečio. gimtadienis Šiauliuose sutapo su Šiaulių miesto švente, tad skautai pagrindinėje 

šventės vietoje pristatė savo veiklą visuomenei, kvietė susipažinti, pažaisti žaidimus ar atlikti 

specialias rungtis, dalino informaciją apie galimybę prisijungti prie skautų judėjimo Šiauliuose. 

„Genties dvasia“ – tai vasaros sezono uždarymo renginys, kuriame šiemet dalyvavo 97 krašto skautai 

ir 4 svečiai iš Šiluvos ir Marijampolės krašto. Programa vykdyta pagal amžiaus grupes: vilkiukams ir 

skautams suorganizuotos indėniškos rungtys (svaidokas, šaudymas iš lanko, indėniškas futbolas ir 

kt.), pat. skautams – komandos formavimo žaidimai, naktinis žygis. Uždegtas krašte paskutinis šiais 

metais laužas. Vieta – stovyklavietė Laukiniai Vakarai, Kelmės r., viršininkė – s. Janina Žvirblytė 

Paslavičienė. 

„Natos tarp lapų“ – atrankinis GDDG konkursas. Po konkurso vyko orientacinis žaidimas skiltimis 

pagal amžiaus grupes: vilkams - lobio ieškojimas, skautams ir pat. skautams - pėdsekystės žaidimas. 



 

 

 

 

 

Vakare būkle susirinkome į dainų vakarą. Renginys vyko lapkričio 21 – 22 d. Lieporių gimnazijoje ir 

skautų būkle Šiaulių mieste. Dalyvavo 50 krašto skautų, 1 LS Pirmijos narė, viršininkė – s. Janina 

Žvirblytė Paslavičienė. 

“Advento popietė” – gruodžio 5 d. Šiaulių vyskupijos jaunimo centre vykęs tradicinis krašto renginys. 

Kūrybinės dirbtuvės, kuriose kepėme sausainius, darėme kalėdines dekoracijas, lipome į Šiaulių 

katedros bokštą ir t.t. Visus sujungė kalėdinės giesmės skambant gitarai, šilta arbata ir imbieriniai 

sausainiai. Dalyvavo 68 krašto skautai ir 12 tėvelių. Viršininkas – br. Arūnas Jankauskis.  

  

Organizavo renginius vadovams: 

2015 m. rugsėjo 26 d. vadovai rinkosi į rudeninę sueigą, ėjo į žygį. Dalyvavo 5 krašto vadovai. 

„Paskutinė plunksna“ - gruodžio 27 – 28 d. organizuotas vadovų žygis ir padėkų – nominacijų už 2015 

metus vakaras. Dalyvavo 14 krašto vadovų. 

  

Dalyvavo kitų kraštų renginiuose: 

8 krašto atstovai dalyvavo Panevėžio krašto patyrusių skautų stovykloje „Atgal į 1907“. 

 

Dalyvavo tarptautiniuose renginiuose: 

3 skautai, 6 patyrę skautai ir 3 vadovai iš Šiaulių krašto dalyvavo stovykloje “Baltic Olympic 

Jamboree: Ancient Games” Estijoje, liepos 14 – 19 d.  

  

  

  

Organizavo renginius: 

Skautiška olimpiada vyko sausio 23 – 24 d. Jurbarko r., Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinėje 

mokykloje. Dalyvavo 141 Bišpilio tunto skautas, 6 svečiai iš Kauno ir 2 – iš Telšių kraštų. Buvo 

varžomasi septyniose rungtyse, nugalėtojai apdovanoti česnakiniais medaliais, vyko naktinis žygis. 

Viršininkė – s. Jolita Štrimienė. 

Lygiadienio šventė “Saulės varteliai” – kovo 20 d. Jurbarke ant Bišpilio piliakalnio, o Šilalėje ant 

Medvėgalio piliakalnio vykęs renginys. 205 krašto skautai žaidė, dainavo, šoko, iš gamtinės 

medžiagos kūrė ornamentus, virė arbatą, linksmybes vedė Jurbarko kultūros centro etnografinis 

ansamblis. Renginio viršininkės – s. Vaida Beinarienė (Bišpilio tuntas) ir Elvyra Gedeikienė 

(Medvėgalio tuntas). 

Krašto stovykla „Lietuvninkų gadynė” vyko 2015 m. liepos 21-28 d. Jūravos girininkijoje, Jurbarko r. 

Viršininkė – s. Elvyra Gedeikienė. Stovyklavo 204 Tauragės krašto skautai bei 38 svečiai iš Klaipėdos 

krašto. Programa buvo skirta susipažinimui su Mažosios Lietuvos istorija, jos žymiais žmonėmis, 

tradicijomis ir papročiais. 

LS 20-mečio. paminėjimas rugsėjo 12d. vyko Jurbarke ir Šilalėje, vyko aktyvus žaidimas mieste, 

skautai rašė palinkėjimus, vyko paroda apie skautišką veiklą, skautai vaišinosi LS Pirmijos atvežtu 



 

 

 

 

 

gimtadienio tortu. Dalyvavo 178 krašto skautai, viršininkės: Bišpilio tunto - Vaida Beinarienė, 

Medvėgalio tunto -Elvyra Gedeikienė. 

Naktinis žaidimas – renginys Šilalėje, spalio 17 – 18 d., skirtas patyrusiems skautams. Dalyvavo 68 

patyrę skautai ir 4 vadovai, viršininkė – s. Elvyra Gedeikienė. 

Krašto rudens sueiga Skautas-pozityvas: spalio 24 – 25 d. Jurbarko r., Viešvilės pagrindinėje 

mokykloje vyko Šv. Mišios, atidarymo rikiuotė, vakaro laužas, naktinis žygis, patyrusių skautų 

įžodžiai, pažintinis žaidimas “Pažink Viešvilę”, vasaros stovyklos filmo žiūrėjimas. Dalyvavo 225 

krašto skautai, apsilankė Jurbarko m. savivaldybės švietimo skyriaus specialistė. Sueigos viršininkė – 

s. Eglė Gečaitė. 

Raudonoji sutartis: skautai susipažino su XVI a. bajorų gyvenimu Raudonės pilyje, pagal tradicijas 

buvo pateiktas maistas pokylių menėje, vyko inscenizuotas mūšis pilies kieme. Renginys vyko 

lapkričio 21 d. Raudonės pagrindinėje mokykloje, dalyvavo 72 krašto skautai, apsilankė Jurbarko m. 

savivaldybės švietimo skyriaus specialistė. Sueigos viršininkė – s. Ugnė Beinarytė. 

Geroji naujiena: vyko Šv. Mišios Jurbarko Šv. Trejybės bažnyčioje, atidarymo rikiuotė, proto mūšis, 

specialybių mokymai, “Gerosios naujienos” skelbimas Jurbarko miesto prekybos centruose. Skautai 

dalino angelus. Renginys organizuotas gruodžio 12 d. Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinėje 

mokykloje, dalyvavo 99 krašto skautai. Viršininkė – s. Sigita Norkienė. 

  

Dalyvavo kitų kraštų renginiuose: 

Telšių krašto stovykloje „Abraskautabra“ dalyvavo 12 krašto atstovų: 6 patyrę skautai ir 6 vadovai.  

 

Organizavo renginius vadovams: 

2015 m. lapkričio 13 d. 8 vadovai susirinko į sueigą „Skilčių sistemos ypatumai“, kurioje kalbėta apie 

skilčių sistemos iššūkius ir kylančias problemas. 

  

   

  

Organizavo renginius: 

Telšių krašto stovykla „Abraskautabra“ vyko 2015 m. liepos 26 – rugpjūčio 1 d. Kurmio ežero 

pakrantėje stūksančiame miške, Telšių raj. Stovykla buvo pilna magijos, iššūkių ir stebuklų! Krašto 

stovykla įvyko prie juodojo rubino spalva nusidažiusio giliai miegančio Kurmio ežero. Ji buvo skirta 

tik Lietuvos skautijos nariams, kurie buvo susimokėję nario mokestį už 2015 m. Stovyklos dalyvis už 

stovyklinę auką gavo 7 dienų skautišką programą, inventorių bei vietą programos įgyvendinimui, 

pilną maitinimą, savanoriaujančių vadovų priežiūrą ir paramą. Dalyvavo 94 Telšių krašto skautai ir 

25 svečiai iš kitų kraštų, viršininkas – br. Tomas Čebatorius.  

LS 20-mečio. gimtadienis Telšiuose. Rugsėjo 12 d. vakare Telšiuose vyko Šv. Mišios, iškilminga 

rikiuotė, žaidimai dalyviams. Dalyvavo Telšių ir Klaipėdos kraštų skautai.  

 

Paaugo: prie Telšių tunto prisijungė Žlibinų skautų Igno Končiaus draugovė (Plungės raj.) 



 

 

 

 

 

 

  

Organizavo renginius: 

Atrankinis dainų konkursas: „Gražių dainelių daug girdėjau“ vyko 2015 m. lapkričio 28 d., dalyvavo 

41 krašto skautas. Konkurso metu į finalą Kaune buvo išrinkti: 1 jaun. skautų ansamblis, skaučių trio 

ir pat. skautė solistė. Reginys vyko Svėdasuose, Anykščių raj., viršininkė – s. Asta Fjellbirkeland. 

 

Dalyvavo kitų kraštų renginiuose: 

37 krašto atstovai dalyvavo LS 20-mečio. šventėje Vilniuje. 

  

Organizavo renginius vadovams: 

Pavasarinė vadijos sueiga vyko gegužės 17 d., jos metu buvo pasidalinta vienetų aktualijomis, 

vasaros planais, išrinkta seniūno pavaduotoja (psktn. Liuda Matiukienė). Dalyvavo 8 krašto vadovai. 

  

  

Organizavo renginius: 

„Pasaulinė gniūžtė ‘15” – tai patyrusių skautų kasmet organizuojama savaitgalio žiemos stovykla 

(dar žinoma kaip Žiemužis). Šįkart ji vyko sausio 24 – 25 d. Bražuolės stovyklavietėje, dalyvavo 131 

Vilniaus krašto skautas, taip pat 2 Europos skautai, 10 pat. sk. iš Panevėžio krašto, 2 pat. sk. iš Kauno 

krašto. Viršininkas – pat. sk. Bernardas Roževič. 

Įkūrėjo diena šiemet buvo švenčiama vasario 28 d. Pūčkorių atodangoje. Dalyvavo apie 100 krašto 

skautų, viršininkas – br. Jonas Sideravičius.  

Kovo 11-toji buvo paminėta Vilniaus miesto centre, kur išsibarsčiusiuose punktuose vaikai prisiminė 

svarbiausius faktus apie Nepriklausomybę ir Kovo 11-tąją., atliko užduotis. Vyresnieji dienos 

pabaigoje dalyvavo susitikime su žurnalistu – diskutavome apie informacinį karą. Renginį organizavo 

kandidatai/ės į vyr. skautus, dalyvavo 160 LS narių ir 25 svečiai iš kitų organizacijų: Europos skautai, 

Lietuvos skaučių seserija-Skautuva, Akademikai, Divytis, LJKS. 

„Baltų naktys" – krašto skautų ir skaučių žygis plaustais Šventosios upe nuo Ukmergės vyko birželio 

15 – 17 d., plaukė 78 skautai ir 26 vadovai, žygio viršininkė – s. Rūta Burokaitė. 

„Amžinoji sostinė”: Vilniaus krašto stovykloje keliavome laiku per Vilniaus miesto praeitį, dabartį ir 

ateitį. Kaip visada: nuo pionerijos ir žygių iki įmantrių kostiumų gamybos, protmūšio ir koncerto 

vidury miškų. Stovykla vyko rugpjūčio 1 – 8 d. Rokiškių km. Vilniaus r., dalyvavo 307 Vilniaus krašto 

skautai, 3 oro skautai, 1 Klaipėdos krašto ir 2 Panevėžio krašto atstovai. Viršininkė – s. Simona 

Padvelskytė. 

LS 20-mečio. gimtadienis Vilniuje sulaukė per 180 skautų, iš kurių beveik 40 buvo svečiai iš Utenos 

krašto.  

Skautų skiltininkų kursai: lapkričio 21 d. Vilniaus skautų centre skautų ir skaučių skiltininkai ir 

paskiltininkai mokymuose aiškinosi, kaip atrodo ir ką veikia sėkminga skiltis, bei ruošėsi 



 

 

 

 

 

savarankiškai vesti sueigas. Dalyvavo 21 skautas, kursų vadovės - psktn. vyr. sk. Gabija Didžiokaitė, 

psktn. vyr. sk. Barbora Drąsutytė, s. sk. Daura Polonskytė, s. sk. Ieva Malinauskaitė.  

Kalėdinė mugė. Antrą kartą vykstančioje krašto skautų kalėdinėje mugėje visų amžiaus grupių broliai 

ir sesės pristatė savo darbelius ir siūlė paaukoti lėšų. Surinktos lėšos naudojamos vienetų metų 

veikloms arba skiriamos kitiems geriems darbams. Šįkart mugė vyko Vilniaus Karininkų Ramovėje 

gruodžio 12 d., dalyvavo 85 skautai, mugės viršininkė – s. Gabrielė Radzevičiūtė. 

Atrankinis dainų konkursas: „Gražių dainelių daug girdėjau“ Vilniuje šiemet turėjo rekordinį skaičių 

dalyvių – 15 kolektyvų. 

  

SKAUTAS NAUDINGAS: Tarnystė „Betanijos“ labdaros valgykloje: nuo rugsėjo mėn. vieną dieną per 

mėnesį po 5 krašto atstovus lankosi „Betanijos“ labdaros valgykloje, kur bendrauja su lankytojais. 

Pagrindinė organizatorė – vyr. sk. Gabrielė Radzevičiūtė. 

 

Dalyvavo kitų kraštų renginiuose: 

7 krašto atstovai dalyvavo Kauno krašto vasaros stovykloje. 

2 krašto atstovai dalyvavo Jūrų skautų konferencijos sezono uždaryme. 

1 krašto atstovas dalyvavo Tauragės krašto vasaros stovykloje. 

 

 Dalyvavo tarptautiniuose renginiuose: 

Intercamp stovykloje Lenkijoje gegužės 22 – 25 d. dalyvavo 4 patyrę skautai iš Vilniaus krašto. 

1 skautas, 9 patyrę skautai ir 3 vadovai iš Vilniaus krašto dalyvavo stovykloje “Baltic Olympic 

Jamboree: Ancient Games” Estijoje, liepos 14 – 19 d.  

World Scout Jamboree Japonijoje liepos 28 – rugpjūčio 7 d. dalyvavo 5 LS nariai iš Vilniaus, Kauno ir 

Klaipėdos kraštų, iš jų 1 – Vilniaus krašto pat. sk. Radvilė Šadbaraitė.  

 

Organizavo renginius vadovams: 

Krašto vadovų savaitgalis vyko balandžio 11 – 12 d., dalyvavo 26 krašto vadovai. Daugiausia dėmesio 

skirta komandos formavimui ir krašto stovyklai organizuoti. 

 

Paaugo: krašte atsirado 4 nauji vienetai (draugovės), kol kas veikiančios be tunto, tiesiogiai krašte.  

 


