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2013 meTaI LIeTUvoS SkaUTIjoje. veIkLoS aTaSkaITa
Lietuvos skautijos Pirmijos metinė veikLos ataskaita

Pirmijos sudėtis

iki 2013-03-16:

vyriausiasis skautininkas – tomas rakovas
vyr. skautininko pavaduotoja – justina baliūnaitė 
sekretoriato skyriaus vedėja – aistė auštraitė
komunikacijos skyriaus vedėja – laima dagytė
užsienio reikalų skyriaus vedėja – beatričė leiputė
mokymų skyriaus vedėja – ieva vaitkevičiūtė
jaunimo programos skyriaus vedėja – benita mincevičiūtė
Projekto „dievui. tėvynei. artimui“ vadovė – ieva Žilinskienė
Žmogus narystei – almantas vilbikas
Žmogus atributikai – jaronimas šnipas

Po 2013-03-16:

vyriausioji skautininkė – ieva Žilinskienė
vyr. skautininkės pavaduotoja kraštams – eglė Paulauskaitė
vyr. skautininkės pavaduotoja bendriems reikalams – vaiva juškevičiūtė
vyr. skautininkės pavaduotoja nacionaliniams renginiams – justina baliūnaitė
administracinio skyriaus vedėja – justina lukaševičiūtė
Ūkio skyriaus vedėjas – marius kilimonis
suaugusiųjų skyriaus vedėja – dovilė vinkevičiūtė
Paramos pritraukimo skyriaus vedėjas – Povilas kripas
komunikacijos skyriaus vedėja – laima dagytė
užsienio reikalų skyriaus vedėja – beatričė leiputė
mokymų skyriaus vedėja – ieva vaitkevičiūtė
jaunimo programos skyriaus vedėja – benita mincevičiūtė
Žmogus narystei – Paulius šukys
Žmonės atributikai – asta vinskaitė, gabrielė motiejauskaitė, vilma lenkutytė

šiuo metu visos pozicijos ls Pirmijoje yra užpildytos, tačiau jaučiamas trūkumas 
žmonių, kurie norėtų dirbti ir prisidėti prie organizacijos augimo: ūkio skyriuje (it 
sritis, einamieji skyriaus darbai), jaunimo programos skyriuje, komunikacijos sky-
riuje, užsienio reikalų skyriuje, mokymų skyriuje (lektoriai, kurie norėtų vesti mo-
kymus). daugiau informacijos apie konkrečių skyrių poreikius – prie jų ataskaitų.
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vyriausioji skautininkė ieva ŽiLinskienė

trumpa įgyvendinto Ls metų veiklos plano apžvalga 

iš numatytų 99 veiklų, kurios buvo patvirtintos įgyvendinant 2013 m. veiklos 
planą, 4 veiklos nebuvo įgyvendintos, 6 veiklos perkeltos į 2014 metus, 89 veiklos 
įgyvendintos visiškai arba dalinai. 

Pagal patvirtintą 2013 m. veiklos planą, iš viso buvo neįgyvendintos 4 veiklos:
• metų eigoje buvo atsisakyta įgyvendinti skautų namo nakvynės namų (hos-

telio) projektą, nes neliko entuziastingų žmonių dirbti prie šio projekto.
• buvo atsisakyta vykti į tarptautinį vyr. skautininkų susitikimą, nes atsirado 

kitų prioritetinių ir svarbesnių tarptautinių renginių.
• nebuvo sukurta mokymų XXX programa. nuspręsta veiklos atsisakyti dėl (a) 

suinteresuotų šios programos įgyvendinimu asmenų grupės trūkumo, (b) tai 
yra b prioriteto veikla, (c) numatyta svarstyti įgyvendinti ateityje.

• atsisakyta išrinkti ir suformuoti naują Patyrusių skautų tarybą, nes nuspręs-
ta padaryti Patyrusių skautų konferenciją, kurioje turėjo galimybę dalyvauti 
daugiau patyrusių skautų iš kiekvieno krašto, kurios metu jaunimui užduo-
ti namų darbai – projektinė veikla. konferencijos metu patys patyrę skautai 
galėjo rinktis ar nori kasmetinių konferencijų (1–2 k. metuose) ar formuoti 
Patyrusių skautų tarybą. 

konkrečiau apie įgyvendintas veiklas – toliau pateikiamose skyrių ataskaitose. 

Galimos veiklų neįgyvendinimo priežastys
kuriant ateinančių metų veiklos planą, visuomet norisi, kad jis būtų ambicingas, 
su dideliais siekiais, nes tik taip organizacija auga. tačiau metams bėgant keičia-
si Pirmijos sudėtis, žmonių užimtumas, požiūris į skautavimą ir ne visos veiklos 
būna įgyvendintos pilnai, arba iš vis neįgyvendintos.

Projektai
2013 metais lietuvos skautija visapusiškam arba daliniam veiklų finansavimui pateikė 
16 projektų. 3 projektai nebuvo finansuoti. 4 projektai pateikti 2013 metais, tačiau 
lėšos skirtos 2014 m. daliniam veiklų finansavimui. 9 projektai buvo įgyvendinti. 

vienas projektas buvo pateiktas ir gautas finansavimas 2012 m., tačiau veikla įgyven-
dinta 2013 m. taip pat buvo tęsiamas projekto „dievui. tėvynei. artimui“ įgyvendini-
mas. 
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2013 m. Lietuvos skautijos vykdytuose projektuose dirbo: Kęstutis Kulikauskas, 
Eglė Paulauskaitė, Dovilė Vinkevičiūtė, Rūta Jurkšaitė, Ugnius Meškas, Laima Da-
gytė, Vaiva Juškevičiūtė, Ieva Žilinskienė, Neringa Jakumaitė, Justina Lukaševičiū-
tė, Simona Klumbytė. 

2013 m. buhalterines paslaugas teikė UAB „Fidelita“, buhalteris Kęstutis Bagdžius. 

Viešaisiais pirkimais rūpinosi Aušrinė Mincienė ir Ieva Žilinskienė. 

NaCioNaLiNiai reNGiNiai

skautų dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau 2013”

Xiv skautų dainų konkurso „gražių dainelių daug girdėjau 2013“ finalas vyko 
sausio 19 d. kaune, kauno technologijos universiteto mechanikos ir mechatro-
nikos fakulteto salėje (kęstučio g. 27). atrankiniai turai kraštuose vyko lapkričio–
sausio mėnesiais.

dainų konkurse dalyvavo 9 ls kraštų atstovai, finale dainavo 225 dalyviai (solis-
tai, duetai–trio, ansambliai), atrankose dalyvavo ~450 dalyvių. konkurse nedaly-
vavo tauragės kraštas.

konkursą organizavo jaunimo programos skyriaus vedėja benita mincevičiūtė, 
skyriaus narės rūta jurkšaitė ir karolina alminaitė.

skautų dainų konkursą rėmė 24 įmonės, įstaigos ar pavieniai asmenys. buvo 
gauta 1 500 lt piniginės paramos (iš jų 500 lt sumokėta už salę, 700 lt už kelio-
nes į atrankinius turus, tortą, padėkas ir kitas smulkias išlaidas), visa kita skirta 
parama buvo dovanų kuponais bei produkcija (apie 12 000 lt vertės). skautiški 
vienetai taip pat buvo raginami steigti savo prizus konkurso dalyviams.

kitiems metams siūloma paruošti renginio programėlę, nurodyti atliekamų dai-
nų muzikos ir žodžių autorius, paruošti atskirą žaidimų kampą jaunesniesiems 
skautams, turėti renginio komendantą. 

Lietuvos skautijos kasmetinė Pavasario šventė
skatinant bendradarbiavimą tarp ls vienetų bei siekiant didinti ls kraštų tar-

pusavio pažinimą, kaip ir kasmet buvo organizuojama Pavasario šventė, skirta 
paminėti skautų globėjo šv. jurgio dieną. kadangi lietuvos skautija siekia veik-
ti pasidalintosios lyderystės principu – Pavasario šventė yra vienas iš pavyzdžių, 
kasmet šventę organizuoja vis kitas ls kraštas. 2013 m. šventę „kaip jurgis smaką 
dobė!“ organizuoti apsiėmė kauno kraštas, o pati šventė vyko balandžio mėn. 27 
d. rumšiškėse, lietuvos liaudies buities muziejaus teritorijoje. renginys sulaukė, 
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išties, didelio pasisekimo – šventėje dalyvavo virš 1050 ls narių ir svečių. dalyvių 
programa vyko pagal amžiaus grupes, žaisdami įvairius žaidimus skautai sėmėsi 
vikrumo, išminties bei komandiškumo, kurio jiems reikėjo stojant į kovą su sli-
binu. šventės pabaigoje dalyviai vaišinosi sočiais pietumis, žaidė žaidimus prie 
uždarymo laužo bei linksmai šoko liaudiškus šokius. renginiui buvo išleista 14 260 
lt, surinkta lėšų renkant dalyvio mokestį 10 000 lt. Finansinės paramos surinkta 
4 260 lt, taip pat surinkta parama produktais už 1 500 lt bei sudaryta nauja ben-
dradarbiavimo sutartis su rumšiškių lietuvos liaudies buities muziejumi.

kaip rodo ilgametė praktika, Pavasario švenčių rengimas kraštuose daro teigia-
mą įtaką šventę organizuojančiam kraštui, stiprina krašto vadijos komandą bei 
motyvuoja kraštą naujoms veikloms. kadangi šventėje dalyvauja ne tik amžiaus 
grupių programoje dalyvaujantys nariai, bet ir vadovai, Pavasario šventės organi-
zatoriams rekomenduojama šventės metu vadovams ir kraštų seniūnams vietoje 
programos organizuoti kraštų seniūnų sueigą.

Lietuvos skautijos labdaros – paramos vakaras

minint pirmojo skautiško vieneto įkūrimo lietuvoje 95–ąsias metines, lietuvos 
skautija surengė pirmąjį labdaros – paramos vakarą, kuris vyko 2013 m. spalio 1 
d. istorinėje lietuvos respublikos Prezidentūroje kaune (vilniaus g. 33). labdaros 
– paramos vakaras buvo skirtas projektui „skautų namai – mūsų namai“ paremti. 
kadangi toks vakaras buvo organizuojamas pirmą kartą, ls Pirmijos nariai labai 
atsakingai ruošėsi šiam renginiui. Į renginį buvo pakviesti ne tik ls nariai, kraštų 
seniūnai, tarybos nariai, bet ir kitų skautiškų organizacijų atstovai bei ls partne-
riai ir rėmėjai. 

vakaro vedėjas buvo brolis skautas aktorius eimutis kvoščiauskas, vakaro metu 
koncertavo brolis titas motuzas ir skautė pianistė eglė andrejevaitė. renginio 
metu taip pat vyko loterija ir skautiškas aukcionas. loterijoje buvo galima laimėti 
įvairių daiktų: nuo skautiškų pieštukų iki skautų žemės marškinėlių. skautiškam 
aukcionui daiktų skyrė lietuvos skautija (kelialapiai į stovyklas, knygos, koman-
dos formavimo mokymai, panoraminės jubiliejinės stovyklos „gėrio pėdomis“ 
dalyvių ir štabo nuotraukos ir pan.) ir kiti skautai. labdaros – paramos vakaras 
susilaukė ir skautų rėmėjų, kurie paįvairino aukcioną vertingomis prekėmis: oro 
skauto manto Pilkausko šeima aukcionui padovanojo jų gaminto ekologiško me-
daus, sesė diana lucinavičiūtė pristatė savo įmonės „adatytė“ vyrišką džemperį, 
vyr. skautės julijos neufeld įmonė „swatch“ skyrė du rankinius laikrodžius, o bro-
lis darius budzinauskas padovanojo savo įmonės „kulinarijos studija“ kulinarijos 
pamoką šioje studijoje. taip pat, puoselėjant skautiškumą, aukcionui marijampo-
lės kraštas įteikė vaikų darytus skautiškus medalius ir gairelę. aukciono, loterijos 
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ir atvykusių vakaro dalyvių skirtos aukos – 4.000 lt. 

vakaro dalyvių auka buvo nuo 50 lt asmeniui, negalėjusiems atvykti į renginį 
buvo sudarytos sąlygos aukas pervesti į renginio sąskaitą. nuoširdžiai dėkojame 
lėšas pervedusiems: br. valdui adamkui, s. loretai senkutei, s. jolitai buzaitytei–
kašalynienei, s. rasai dumčiūtei. 

labdaros – paramos vakaras yra vertinimas kaip sėkmingai įvykęs renginys. re-
komenduojama ir kitais metais organizuoti labdaros – paramos vakarą, daugiau 
dėmesio skirti jo viešinimui bei rėmėjų pritraukimui. taip pat, rekomenduojama 
ir toliau šį vakarą sieti su spalio 1 d. datos minėjimu, tačiau, esant galimybei, per-
kelti vakaro rengimą į kiek vėlesnę datą (apie spalio 10 d.).

Lietuvos skautijos vadovų sąskrydis „skautivalis‘2013”

ls vadovų sąskrydis „skautivalis’2013“ vyko 2013 m. rugpjūčio 23–25 dienomis 
jonavos miškų urėdijos poilsiavietėje (jonavos r.). kadangi sąskrydis vyko pra-
ėjus tik mėnesiui po jubiliejinės stovyklos kurioje daug ls vadovų savanoriavo 
ir aktyviai dirbo, buvo nuspręsta sąskrydį organizuoti festivalio tema, t. y. neį-
pareigoti dalyvių daug dirbti ar mokytis, o skirti laiko pramogoms su tikslu bei 
svarbioms diskusijoms bei jubiliejinės stovyklos aptarimui. sąskrydyje dalyvavo 
138 ls nariai, kurie dvi dienas dalyvavo dešimtyje įvairiausių dirbtuvių bei dis-
kusijų. Programa buvo pakankamai gerai subalansuota, kad vadovai galėtų tiek 
atsikvėpti po vasaros darbų (pasigaminti savo puodelį iš kokoso, išmokti dainų 
iš viso Pasaulio, pasimokyti teatrinių improvizacijų ar pažaisti skautiškų ir ne tik 
žaidimų), tiek pasidalinti savo įžvalgomis įvairiomis temomis. sąskrydžio metu 
vyko „arbatėlės suaugusiems”, kur vadovai dalyvavo atvirų pokalbių erdvėje apie 
patyčias bei elgesio normas. „arbatėlės suaugusiems”, vyko pagal projektą „safe 
from Harm”, kurį įgyvendina ls Pirmija. taip pat, „skautivalyje“ vadovai turėjo 
galimybę pasidalinti mintimis apie jubiliejinę stovyklą. visos mintys ir komentarai 
buvo užfiksuoti, o pagal tai bus parengtos rekomendacijos kitų jubiliejinių stovy-
klų rengėjams. Penktadienio vakarą atvykusius vadovus brolis marius stalnionis 
pakvietė į savo muzikinio albumo pristatymą, o šeštadienio vakaro laužo metu 
vyko muzikos dvikova. sekmadienio rytą visi dalyviai buvo pakviesti į šv. mišias 
bei vyko improvizuota televizijos laida „labas rytas, skautija“, kurioje buvo prista-
tytos ls naujienos, buvo galima užduoti klausimų ls vadovybei.

ls vadovų sąskrydžio metu iš dalyvio mokesčio buvo surinkta 3 200 lt. lėšų. iš 
viso ls sąskrydžio rengimui (maitinimas, atributika, programa) išleista 5 000 lt. 

kitiems metams rekomenduojama iš anksto sudaryti sąskrydžio organizavimo 
komandą, kurioje galėtų būti ne vienas, o keli asmenys atsakingi už programinę 
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dalį, bei kuo anksčiau pasirinkti sąskrydžio vietą. 2013 m. sąskrydžio vieta buvo 
tinkama, tačiau galėjo būti patogesnis gyvenvietės ir programos dalių išplanavi-
mas. beje, yra svarbu kuo anksčiau pranešti renginio datą, kad visi vadovai galėtų 
iš anksto tam pasiruošti. taip pat, pastebėta, kad vadovams trūko aiškesnės ko-
munikacijos prieš renginį, tad reiktų kuo anksčiau ir periodiškai informuoti va-
dovus apie sąskrydžio naujienas. nors „skautivalio“ programa buvo pakankamai 
subalansuota, tačiau reikėtų labiau atsižvelgti į renginio dalyvių amžiaus skirtu-
mus ir pateikti programos kelias alternatyvas, atsisakyti programos, kuri skirta tik 
jaunimui, ar tik siauram ratui. Po šio sąskrydžio pastebėta, kad vadovams reikia 
daugiau bendravimo, norisi gilesnių diskusijų. 

apskritai, vadovų sąskrydis yra naudingas renginys visiems vadovams. jo metu 
yra svarbu pristatyti ls naujienas, taip pat naujas veiklos galimybes ir pan. kie-
kvienais metais yra diskutuojama, kokio pobūdžio sąskrydį organizuoti, t. y. mo-
kymus, pramogas, konferenciją, stovyklą ir t. t. rekomenduojama organizuojant 
šį renginį atsižvelgti į metų tendencijas, metų įvykius ir pagal tai nuspręsti, kokio 
pobūdžio renginys tai turėtų būti. tačiau taip pat galima būtų parengti šio ren-
ginio organizavimo gaires, kad būtų užtikrinti esminiai renginio veiklos akcentai.

Betliejaus taikos ugnis (Btu)

Parengiamieji btu darbai prasidėjo 2013.11.20, susirinkimai vyko lss būstinėje 
iki pat ugnies atkeliavimo į lietuvą. lietuvą ugnis pasiekė gruodžio 15 d. susirin-
kimai vykdavo kiekvieną antradienį, dalyvaujant skautiškoms organizacijoms, kur 
buvo sprendžiami renginio organizaciniai klausimai. ls, kaip ir kiekvienais metais, 
rūpinosi leidimais vilniaus mieste. šiais metais btu komanda pasipildė ne vien 
skautiškomis organizacijomis, prie mūsų prisijungė ir ateitininkų federacija. Žiū-
rint iš ls pusės, šie metai buvo sunkesni negu praeiti bendraujant su kraštų atsto-
vais. šiemet norą bendrauti ir bendradarbiauti išreiškė marijampolės, kybartų, 
alytaus, Panevėžio, kauno ir jūrų skautai. tačiau btu ugnis buvo dalinama visuo-
se lietuvos skautijos kraštuose. iš viso ls narių iniciatyva btu ugnis pasklido dau-
giau negu 50 bažnyčių visoje lietuvoje, taip pat buvo aplankytos ligoninės, vaikų 
globos namai, savivaldybės, lr Prezidentūra, lr seimas bei kitos institucijos.

kitiems metams siūloma daugiau dėmesio kreipti renginio organizavimui, pvz. 
dalinant ugnį vilniaus mieste, arkikatedros aikštėje, nuolat turi būti atsakingas 
suaugęs asmuo. taip pat reiktų išspręsti atributikos dalinimo klausimą, nes čia 
taip pat kyla daug sunkumų bei nesusipratimų. labiausiai trūksta motyvacijos ir 
noro iš kraštų dalyvauti šioje akcijoje ir atsakingai vykdyti užduotis. rekomenduo-
tina krašte turėti vieną atsakingą žmogų už btu, kuris būtų moderatorius. 
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renginio 
pavadinimas

Dalyvių 
skaičius atsakingi už renginį renginio 

išlaidos
Dalyvio 

mokestis
kitos 

pajamos komentarai

Dainų 
konkursas 

„Gražių 
dainelių 

daug 
girdėjau“

225 
finalistai
~450 
dalyvių 
atrankose 
kaštuose

benita mincevičiūtė, 
almė jurevičienė, 
rėda šakalytė
Finansų paieška: 
rūta jurkšaitė ir 
karolina alminaitė

~12 000 lt nėra nėra

konkursas 
organizuoja-
mas rėmėjų 
lėšomis, rėmė 
24 įmonės, 
įstaigos ir pavi-
eniai asmenys. 
konkurse 
nedalyvavo 
tauragės 
kraštas

Pavasario 
šventė

daugiau 
kaip 1050 
ls narių ir 
svečių

kauno kaštas 14 260 lt 10 000 lt

4 260 
lt + 1 
500 lt 
parama 
produk-
tais

sudarytanauja 
bendradarbia-
vimo sutartis 
su lietuvos 
liaudies buities 
muziejumi.

Ls labdaros–
paramos 
vakaras

~60 
žmonių

benita 
mincevičiūtė, 
justina 
baliūnaitė

1 860 lt 50 lt 
žmogui

vakaro metu 
suaukota 
4 000 lt

vadovų 
sąskrydis 

„skautivalis‘ 
2013“

138 Ls 
nariai

justina baliūnaitė ir 
justė lukaševičiūtė 5 000 lt 3 200 lt

BeNDraDarBiavimas

Bendradarbiavimas su Ls taryba

2013 m. lietuvos skautijos Pirmija rinkosi į 11 posėdžių vilniuje arba kaune. 
taip pat įvyko du išplėstiniai (savaitgalio trukmės) tarybos ir Pirmijos posėdžiai 
bei du išplėstiniai Pirmijos posėdžiai. visų Pirmijos posėdžių protokolų išrašus ga-
lima rasti www.skautai.lt. taryba ir Pirmija šiemet bendrai veikė ir įvairiose darbo 
grupėse. 

skautų žemės darbo grupė (Projekto „skautų namai – mūsų namai“ iniciatyva) 
buvo suburta 2013 m. rudenį. šioje darbo grupėje yra: jonas dragūnas, Živilė 
dragūnė, rita mažeikaitė, alina akulič, gražina kačergytė–sidorovienė, ieva Ži-
linskienė, janina joneliūnienė, juozas Žemaitis, darius laurinavičius. 

darbo grupė reguliariai bendrauja virtualioje erdvėje, rudenį buvo susitikę į pir-
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mąjį posėdį. lėšų surinkimui buvo skirtas pirmasis ls labdaros–paramos vakaras. 
Per tuos kelis mėnesius darbo grupė apžiūrėjo keletą galimų žemės sklypų, taip 
pat aptarė kelis žemės įsigijimo variantus: pirkti žemę su partneriais, pasiskirstant 
finansinį įnašą; pirkti kelis žemės sklypus, atsižvelgiant į kraštų išsidėstymą, kad 
sklypai būtų naudojami kraštų; pirkti vieną žemės sklypą; pasinaudoti dragūnų 
šeimos pasiūlymu ir rengti stovyklavietę jų esančioje žemėje pasirašant panaudos 
sutartį. kol kas sprendimas nepriimtas. ieškoma geriausio varianto organizacijai, 
todėl nėra kur skubėti. tačiau mažais žingsniais žengiama prie tikslo įgyvendini-
mo – turėti stovyklavietę, kuri būtų naudojama visų organizacijos narių. 

Po sėkmingo pilotinio neformalaus ugdymo krepšelių projekto 2012 m. klaipė-
dos rajono, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėse, šiais metais pradėta dirbti 
nacionaliniu lygiu su tęsiamu projektu Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo 
(PvšF) modelio diegimu lietuvos skautijoje. 

2013 m. rudens išplėstiniame tarybos–Pirmijos posėdyje buvo nuspręsta su-
burti PvŠF darbo grupę, kuri būtų atsakinga už šio modelio diegimą ir koordina-
vimą lietuvos skautijoje, taip pat nuspręsta, kad šis projektas bus įgyvendinamas 
organizacijos mastu. 

darbo grupę sudaro: ieva Žilinskienė, aistė lukaševičiūtė, saulius arlauskas, 
rasa dumčiūtė ir janina Žvirblytė–Paslavičienė. Per paskutinį metų ketvirtį darbo 
grupės nariai dalyvavo informaciniuose seminaruose apie Pasirenkamojo vaikų 
švietimo finansavimo modelį; buvo susitikusi pirmame posėdyje, kuriame buvo 
pasidalinta darbais, atsakomybėmis, numatyti tolimesni konkretūs žingsniai; pa-
rengtas straipsnis www.skautai.lt apie tai kas yra Pasirenkamasis vaikų švietimo 
finansavimo modelis, kaip į jį įsitrauksime, kaip dirbsime. visa informacija po dar-
bo grupės susitikimų yra siunčiame ls tarybai, Pirmijai ir kraštų seniūnams. taip 
tikimės, kad informacijos sklaida bus didesnė ir užtikrinsime sėkmingą dalyvavi-
mą projekte. 

narystės darbo grupėje veikia: dovilė vinkevičiūtė, eglė Paulauskaitė, visval-
das varžinskas, tomas rakovas, simona klumbytė, justina baliūnaitė. daugiau 
apie darbo grupės rezultatus skaityti prie suaugusiųjų skyriaus ataskaitos. 

Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis

2013 m. lietuvos skautija tęsė bendradarbiavimą vykdydama bendrą projektą 
„dievui. tėvynei. artimui“ su lss–skautuva ir studentų skautų organizacija.

didžiausias 2013 m. bendradarbiavimas su kitomis skautiškomis organizacijo-
mis vyko organizuojant jubiliejinę stovyklą „gėrio pėdomis“, kurioje savanoriavo 
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virš 400 suaugusių lietuvos skautijos vadovų. 

lietuvos skautija buvo atstovaujama parodoje „mokykla 2013”, kurioje buvo 
pristatytas skautiškas judėjimas ir atstovaujama lietuvos skautija.

kraštai aktyviai įsitraukė į nevyriausybinių organizacijų muges, kurios vyko vi-
sus metus skirtinguose miestuose (Panevėžys, marijampolė, kretinga, klaipėda, 
vilnius, šiauliai). šių mugių metu yra pristatomas skautiškas judėjimas, organiza-
cija ir kviečiamas jaunimas ir suaugę žmonės prisijungti prie lietuvos skautijos 
vykdomos veiklos. 

amerikos išeivių iniciatyva buvo suorganizuoti du susitikimai su lietuvos skau-
tijos atstovais, kuriuose šnekėjome apie galimybę kartu su skautais išeiviais švęsti 
skautybės šimtmetį, kuris bus 2018 m. diskusija apie artėjantį šimtmetį perkelta 
į skautiškų organizacijų apskritąjį stalą. 

2013 m. lapkričio mėnesį vyr. skautininkė buvo išvykusi į pirmąjį pasaulinį edu-
kacijos kongresą Honkonge. kongrese dalyvavo daugiau nei 450 skautų iš viso pa-
saulio. renginio metu buvo dalintasi informacija apie įvykdytą projektą „dievui. 
tėvynei. artimui”, taip pat buvo pristatyta organizacijos valdymo struktūra, kuri 
pasiteisina lietuvos skautijoje. Parvežta nemažai informacijos mokymų skyriui 
apie mokymus nuotoliniu būdu. 

svarbiausi Ls metų veiklos partneriai ir rėmėjai

Lietuvos skaučių seserija – skautuva – projekto „dievui. tėvynei. artimui“ par-
tneriai.
Studentų skautų organizacija – projekto „dievui. tėvynei. artimui“ partneriai. 
Europos socialinis fondas – dalinis finansavimas projekto „dievui. tėvynei. arti-
mui“ veikloms. 
Jaunimo reikalų departamentas – einamųjų organizacijos veiklų dalinis finansa-
vimas.
Lietuvių Katalikų religinės šalpos fondas – dalinių organizacijos veiklų/knygų lei-
dybų finansavimas. 
Vydūno fondas – dalinių organizacijos knygų leidybų finansavimas. 
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra – dviejų projektų finansavi-
mas. 
Plungės žinios – veiklų partneriai, straipsnių talpinimas.
UAB „StepArc“ – veiklų partneriai.
UAB „Pasirinkimas būti“ – veiklų partneriai. 
Lietuvos liaudies buities muziejus – veiklų partneriai. 
VĮ Jonavos miškų urėdija – veiklų partneriai.
Lietuvos krašto apsaugos ministerija – veiklų partneriai. 
UAB „Lipni reklama“ – suteikiamos nuolaidos su skautišku pažymėjimu.
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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.
IĮ „Adityvas”, Foto Pro Centras – suteikiamos nuolaidos su skautišku pažymėjimu.
Rotary International Lietuva – jubiliejinės stovyklos vaikų kelialapių rėmėjas. 
UAB „Javinė“ – vadovų sąskrydžio rėmėjas. 
UAB „Opera Optima“ – Pavasario šventės rėmėjas. 
UAB „Wilara“ – dainų konkurso rėmėjas.
UAB „Skinija“ – dainų konkurso rėmėjas.
UAB „Expedicija“ – dainų konkurso rėmėjas.
UAB „Presto prekyba“ – dainų konkurso rėmėjas.
UAB „Jūsų Flintas“ – dainų konkurso rėmėjas.
UAB „Lututė“ – dainų konkurso rėmėjas.
UAB „Ekogija“ – dainų konkurso rėmėjas.
UAB „Naujasis Nevėžis“ – dainų konkurso ir vadovų sąskrydžio rėmėjas.
UAB „Tyto alba“ – dainų konkurso rėmėjas.
Leidykla „Šviesa“ – dainų konkurso rėmėjas.
Leidykla „Gimtasis žodis“ – dainų konkurso rėmėjas.
Nuotykių parkas „One“ – dainų konkurso rėmėjas.
Nuotykių parkas „Tarzanija“ – dainų konkurso rėmėjas.
Pramogų ir nuotykių parkas „Ąžuolynė“ – dainų konkurso rėmėjas.
VšĮ „Miegantys drambliai“ – dainų konkurso rėmėjas.
„saudom.lt“ – dainų konkurso rėmėjas.
„Anutės ūkis“ – dainų konkurso rėmėjas.
AB „Žemaitijos pienas“ – dainų konkurso rėmėjas. 
Lietuvos universitetų moterų asociacija – dainų konkurso rėmėjas.
Benjaminas Žemaitis – dainų konkurso rėmėjas.
UAB „Komparsa“ – parama komunikacijos skyriui.
Laikraštis „Trakų žemė“ – veiklų partneriai, straipsnių skelbimas.
Laikraštis „Voruta“ – veiklų partneriai, straipsnių skelbimas.

Bendradarbiavimas su valstybiniu sektoriumi

2013 m. lietuvos skautija inicijavo susitikimą su Pilietinės gynybos centro direk-
tore danguole bičkauskiene, kurio metu buvo aptartas tolimesnės bendradarbia-
vimo gairės, nusimatyti renginiai kur mes, kaip lietuvos skautija, galime prisidėti 
prie Pilietinės gynybos centro vykdomos veiklos ir kur jie gali prisidėti prie mūsų 
vykdomos veiklos. Pilietinės gynybos centras prisidės prie mūsų nacionalinių 
renginių tokių kaip: Pavasario šventė, vadovų sąskrydis organizavimo. taip pat 
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vienetų vasaros stovykloms galima prašyti pagalbos pristatant jų programą, inf-
rastruktūros gerinimui. mes, kaip lietuvos skautija, prisidėsime prie pilietiškumo 
skatinančių renginių, kuriuos organizuos Pilietinės gynybos centras.

2013 m. vasaros pradžioje buvo inicijuotas susitikimas su švietimo ir mokslo 
ministerijos viceministre edita tamošiūnaite. susitikimo metu buvo pasidalinta 
lietuvos skautijos patirtimi dalyvaujant neformalaus ugdymo krepšelių projekte. 
taip pat šnekėjome apie būsimą Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo mo-
delį ir kokios galimybės jame dalyvauti lietuvos skautijai.

kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas a. bagdonas 
inicijavo susitikimą su lietuvos skautijos atstovais, kuriame buvo pristatyta lietu-
vos skautijos veikla, veikiantys vienetai kauno krašte.

Ls atstovavimas, veikla kitose organizacijose

lietuvos jaunimo organizacijų taryba (lijot) – didžiausia nevyriausybinė jauni-
mo organizacija lietuvoje, vienijanti nacionalines jaunimo organizacijas ir regio-
nines jaunimo organizacijų sąjungas, atstovaujanti jaunimo interesams ir formuo-
janti jaunimo politiką, vyriausybės partnerė.

2013 m. lietuvos skautijos nariai dalyvavo lijot pavasario ir rudens asamblėjo-
se, plėtė kompetenciją lijot organizuotame žiemos forume.

sesė elena sinkevičiūtė (jūrų skautų konferencija) 2013 m. pavasarį buvo iš-
rinkta į lijot valdybą. valdyboje elena yra atsakinga už es struktūrinio dialogo 
įgyvendinimą lietuvoje, buvo atsakinga už europos jaunimo konferencijos įgy-
vendinimą. taip pat yra atsakinga už faktais ir žiniomis grįstos jaunimo politikos 
plėtrą. elena nuolatos informuoja ls Pirmiją apie pokyčius ir naujienas.

Wosm – Pasaulio skautų judėjimo organizacija. šiais metais lietuvos skauti-
ja buvo atstovaujama ne tik Wosm‘o renginiuose, bet nuo 2013 m. rudens ele-
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na sinkevičiūtė tapo Wosm europos regiono jaunimo atstove. elena atstovauja 
Wosm europos regioną įvairiuose europos komisijos, europos tarybos bei euro-
pos jaunimo forumo renginiuose ir iniciatyvose.

2013 m. ordinais už nuopelnus buvo apdovanoti:

vilniaus kraštas: eglė andrejevaitė – kvedarienė; donatas marcinkus; laima da-
gytė; jūratė jonytė; milda kasperavičiūtė.
Šiaulių kraštas: šarūnas andriulevičius; giedrius globys; eglė naimavičienė.
jūrų skautų konferencija: tomas broga; kęstutis krukonis; birutė taraskevičiūtė; 
laura varžinskienė.
utenos kraštas: asta Fjellbirkeland; darius laurinavičius.
telšių kraštas: andrius šakalis; simona klumbytė.
kauno kraštas: aistė auštraitė; matas dominas; raimonda gustainienė; almiras 
kavaliauskas; aušra kavaliauskienė; renata kochanauskaitė; laura liubinaitė; 
jurgita skamaročienė; visvaldas varžinskas. 
tauragės kraštas: elvyra gedeikienė; rima milkintienė.
marijampolės kraštas: rūta jurkšaitė.
Panevėžio kraštas: vilma skibiniauskaitė.

skautiškų pažymėjimų gamyba 2013 metais

iš viso 2013 metais pagaminta pažymėjimų: 301 vnt. 
sesėms pagaminta pažymėjimų: 190 vnt.
broliams pagaminta pažymėjimų: 111 vnt.
amžiaus pasiskirstymas pagal pagamintus pažymėjimus:
6–10 m. (2003–2007): 58 vnt.
10–14 m. (1999–2002): 106 vnt.
14–18 m. (1995–1998): 45 vnt.
18+ m. (1994–......): 92 vnt.

vyriausiosios skautininkės PavaDuotoja kraŠtams

Pavaduotoja kraštams – eglė Paulauskaitė
 
Pagrindinės veiklos 2013 m.:
• nuolatinis bendravimas su kraštais – kas mėnesį buvo išsiunčiami bent 2–5 

informaciniai laiškai kraštų seniūnams (Pirmijos skyrių informacija, naujienos 
ir pan.), kontaktų palaikymas telefonu.
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• kraštų vadovų posėdžių lankymas: aplankyti alytaus, marijampolės, Panevė-
žio, tauragės, vilniaus, kauno kraštų posėdžiai, domėtasi, kokios aktualios 
krašto problemos.

• su vyr. skautininke aplankyti vilniaus krašto kernavės tunto, utenos krašto, 
Panevėžio krašto, telšių krašto ir jūrų skautų sezono uždarymai. vyr. skauti-
ninkė taip pat dalyvavo šiaulių ir vilniaus kraštų dainų konkurso atrankiniuo-
se turuose. 

• kraštų seniūnų sueigos organizavimas: 2013-11-08–09 d. suorganizuota kraš-
tų seniūnų sueiga, kurios tikslas buvo susipažinti, informuoti apie pokyčius 
organizacijoje, suteikti galimybę pasidalinti savo patirtimi ir problemomis 
bei drauge ieškoti galimų sprendimo būdų, supažindinti su lietuvos skautijos 
etikos kodekso projektu bei su kraštų seniūnų ataskaitų naujomis formomis. 
renginyje dalyvavo po 1–3 atstovus iš visų kraštų (išskyrus klaipėdos kraštą ir 
oro skautus) – iš viso 18 kraštų atstovų ir 7 ls Pirmijos nariai.

• didžiausias pasiekimas – atnaujintas Pirmijos bendravimas su kraštais. labai 
jaučiasi kai kurių kraštų (ypač tauragės) aktyvesnis dalyvavimas ne tik savo 
regione, bet ir nacionaliniuose organizacijos renginiuose. 

• reiktų tęsti šį pradėtą kontaktą ir jį stiprinti bei pagalvoti apie veiksmingą 
abipusį atgalinį ryšį, kokio mes jo norime ir kaip jį pasiekti. 

Bendradarbiavimas
• kraštų seniūnų sueiga buvo organizuota kartu su suaugusiųjų skyriumi. 
• aktyviai dalyvavau narystės palaikymo darbo grupėje drauge su kitais tary-

bos ir Pirmijos nariais. 

susitikimai ir rezultatai
• suorganizuota kraštų seniūnų sueiga. 
• Paruoštos naujos ataskaitos formos vyr. skautininkui, tarybos pirmininkui, 

Pirmijos skyrių vedėjams, kraštų seniūnams.
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vyriausiosios skautininkės PavaDuotoja 
beNDRIemS ReIkaLamS

Pavaduotoja bendriems reikalams – vaiva juškevičiūtė

atsakomybės ir pareigos

be pavaduotojos bendrųjų reikalų dirbau ir su ls atributiką. Pirmiausiai už 
atributiką atsakinga buvo asta vinskaitė, vėliau gabrielė motiejauskaitė, o šiuo 
metu – vilma lenkutytė. ji yra tiesiogiai atsakinga už skautiškos internetinės par-
duotuvės kuravimą, bendradarbiavimą su ls nariais parduodant prekes, kontak-
tavimą su nuolatiniais tiekėjais ir kt.

Po internetinės parduotuvės atidarymo rimtai svarstau apie žmogų, kuris būtų 
atsakingas tik už jos administravimą ir su ja susijusius darbus. kol kas žmogaus 
neieškome, nes parduotuvė dirba visai neseniai, tačiau esant poreikiui, skelbsime 
paiešką. Parduotuvė reikalauja daug laiko, kurio savanoriškais pagrindais kartais 
negali skirti tiek, kiek reikia. 

skyriaus posėdžiai

su v. lenkutyte bendraujame daugiausiai internetu, gyvai susitinkame maždaug 
kartą per mėnesį.

veiklos plano ataskaita

• 2013 12 31 atidaryta ls skautiškos atributikos internetinė parduotuvė. Par-
duotuvėje prekiaujama ls ir Wosm atributika bei suvenyrais.

• sukurtas skautiškos atributikos parduotuvės logotipas.
• užsakytos pirmosios prekės iš Wosm internetinės parduotuvės pardavimui. 
• Pagamintos ls oficialios uniforminės kojinės skautams ir jūrų skautams.
• a. vinskaitės, g. motiejauskaitės ir v. lenkutytės atliktas visų ls esančių 

atributikos prekių skaičiavimas („auditas“).

didžiausias ir svarbiausias pasiekimas – visos atributikos prekybos perkėlimas į 
internetinę erdvę. dabar lengviau administruoti ir tvarkyti užsakymus. ateityje 
reikia skirti dėmesį internetinės parduotuvės tobulinimui, naujų prekių paieškai, 
reklamai ir atributikos pardavimo skatinimui. 
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Bendradarbiavimas

tomas rimkus (Ūs) kūrė internetinę parduotuvę, logotipą. bendravome inter-
netu. 

aDmINISTRacIjoS SkYRIUS

justina lukaševičiūtė – skyriaus vedėja
Paulius šukys – žmogus narystei

taip pat skyriui talkino: monika Paulauskaitė, milda kulakauskaitė, odeta autu-
kaitė, elena Padgurskytė, svajūnė jasiūnaitė, monika nevinskaitė, milda nava-
slauskaitė.

Gautų – išsiųstų laiškų, užklausų, dokumentų skaičius

nuo Xiv kadencijos pradžios organizacija sulaukė: 7 pranešimų, 5 kvietimų, 3 
prašymų ir 17 raštų, iš viso: 32 dokumentų. užregistruoti 75 įsakymai. išsiųsti 
67 raštai: 2 delegavimo raštai, 1 garantinis raštas, 10 įgaliojimų, 4 kvietimai, 1 
lydraštis, 12 pažymų, 1 pranešimas, 24 prašymai, 7 raštai, 2 rekomendacijos ir 2 
sutikimai. sudarytos 73 sutarys iš jų 9 paramos ir paskolos, 5 darbo ir 59 kitos. 
gauti ir sudaryti 12 aktų. gauta 1593 elektroninių laiškų ir išsiųsta 1547 laiškai.

gauti dokumentai:
Pranešimai 7 
kvietimai 5
Prašymai  3 
raštai  17

viso: 32 dokumentų

išsiųsti ir vidaus dokumentai:
Įsakymai  75
aktai   12 
delegavimo raštai 2 
garantiniai raštai 1 
Įgaliojimai  10 
kvietimai  4 
lydraščiai  1 
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Pažymos  12
Pranešimai  1 
Prašymai  24 
raštai   7 
rekomendacijos 2 
sutikimai  2 

viso: išsiųsti 67 raštai

sutartys:
Paramos ir paskolos 9 
darbo   5 
kitos   59 

viso:   73 

laiškai:
gauti elektroniniai laiškai 1593 
išsiųsti elektroniniai laiškai 1597 

kita
administracinis skyrius 2013 m. organizavo ir vykdė nacionalinių renginių – 

dainų konkurso, vadovų suvažiavimo ir vadovų sąskrydžio dalyvių registraciją.
skyriaus nariai kaip ir kasmet padėjo skautams apsikeisti savo pagamintais kalė-
diniais sveikinimais.

taip pat administracijos skyrius buvo atsakingas už narių duomenų surinkimą 
ir administravimą, kurie sisteminami ir saugomi organizacijos duomenų bazėje. 
Parengti ir išsiųsti 67 pažymėjimai vienetams, atitinkantiems visus struktūrinius 
organizacijos nuostatus.
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mokymų skyrius

ieva vaitkevičiūtė – skyriaus vedėja
milda bacevičiūtė – skyriaus vedėjos pavaduotoja, lektorė
rūta burokaitė – skyriaus vedėjos pavaduotoja (pažymėjimai)
eglė Paulauskaitė – skyriaus narė, lektorė
rūta kazlauskaitė – skyriaus narė, lektorė
laura varžinskienė – skyriaus narė, lektorė
birutė užkurienė – skyriaus narė
Povilas kasperūnas – skyriaus narys, lektorius
tomas Čebatorius – skyriaus narys, lektorius
andrius mika – skyriaus narys
Pavel mikriukov – skyriaus narys, lektorius

neužpildytos pozicijos skyriuje
1. kompetentingi mokymų vedėjai;
2. mokymus administruojantys bei organizuojantys asmenys.

Žmonių poreikis skyriuje 
1. mokymų vedėjų kompetentingų šiose temose: darbas komandoje, komu-

nikavimo įgūdžiai, bendradarbiavimo įgūdžiai; situacijos analizė, į(si)vertini-
mas; amžiaus tarpsnių psichologija; jaunimo politika, demokratinių vertybių 
įgyvendinimas; sauga; dokumentacijos valdymas; finansų valdymas; turto 
administravimas.

2. mokymus organizuojančiųjų, administruojančių asmenų.

Bendras skyriaus funkcijų įvertinimas

2013 metais mokymų skyriuje gerai veikė mokymų administravimo funkcija, 
mokymų dokumentacijos tvarkymas, mokymuose vedamų temų sisteminimas, 
turimos su mokymais susijusios medžiagos apdorojimas ir pateikimas, moky-
mų vedėjų kompetencijos kėlimas (mokymai mokymų vedėjams). tačiau vis dar 
trūksta lektorių turinčių daugiau patirties tam tikrose temose, bei mokymų orga-
nizavimu susidomėjusių asmenų.

skyriaus posėdžiai

2013 metais įvyko 3 skyriaus posėdžiai (kovas, rugsėjis, lapkritis). Posėdžiuose 
dalyvavo: kovo mėn. – 16, rugsėjo mėn. – 7, lapkričio mėn. – 6 ls mokymų sky-
riaus nariai bei svečiai.
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veiklos plano ataskaita

Įgyvendinti šie mokymai: mokymai mokymų vadovams (2 dalys), projektų 
rašymo mokymai, lyderių kalvė, draugininkų mokymai, pionerijos (rąstorišos) 
mokymai, laužavedžių mokymai, kino žinovo instruktorių rengimo mokymai, už-
sakomieji mokymai(1). taip pat sudalyvauta Wosm rengtame mokymų vedėjų 
tarptautiniame susitikime training Commissioners’ network meeting, įsitraukta 
į safe from harm projekto darbinę grupę, parengtas užsakomiesiems mokymams 
siūlomų temų sąrašas, mokymų skyriaus kviečiamasis vaizdo klipas.

1. mokymai mokymų vedėjams (kovo 1–3 d. rumšiškės, lapkričio 16 d. vilnius). 
mokymus vedė e. andrejevaitė – kvedarienė, P. kasperūnas, v. rukštelė. Pir-
majame mokymų savaitgalyje dalyvavo 13 ls narių iš 5 kraštų. antrajame su-
sitikime dalyvavo ir mokymus sėkmingai baigė 3 ls nariai (m. bacevičiūtė, e. 
Paulauskaitė, t. Čebatorius). mokymų tikslas ir rezultatai – perduoti mokymų 
vedimo patirtį, ugdyti kompetentingus lektorius.

2. išvažiuojamoji lyderių kalvė (gegužės 25–26 d. telšiai). mokymus vedė m. ba-
cevičiūtė, i. vaitkevičiūtė, t. Čebatorius. mokymus baigė 12 potencialių jaunų 
vadovų/lyderių (pat. sk.) iš 4 ls kraštų. mokymų tikslas ir rezultatai – jauno-
sios kartos lyderystės ugdymas.

3. “arbatėlės tik suaugusiems“ jubiliejinėje stovykloje (liepos 6–14 d. telšiuo-
se). diskusijas vedė jorūnė vyšniauskytė–rimkienė (asistavo b. drąsutytė, i. 
vaitkevičiūtė). savaitės eigoje įvyko 3 diskusijos skirtingomis su vaikų sau-
gumu susijusiomis temomis (safe From Harm projektas). diskusijos iš viso 
pritraukė apie 80 ls vadovų. tikslas – sukelti susidomėjimą vaikų visapusiško 
saugumo užtikrinimo tema pasitelkiant naują mokymų forma (koordinuoja-
ma teminė diskusija).

4. “arbatėlės tik suaugusiems“ ls vadovų sąskrydyje (rugpjūčio 23–24 d.). dis-
kusijas vedė b. drąsutytė ir m. bacevičiūtė. iš viso savaitgalio metu įvyko 2 
diskusijos skirtingomis su vaikų saugumu susijusiomis temomis (safe From 
Harm projektas). tikslas – sukelti susidomėjimą vaikų visapusiško saugumo 
užtikrinimo tema pasitelkiant naują mokymų formą (koordinuojama teminė 
diskusija).

5. Projektų rašymo mokymai internetu (rugsėjo 1 d.–spalio 1 d.). mokymus 
vedė – konsultavo, simona klumbytė. mokymuose dalyvavo, tačiau nebaigė 
2 dalyviai. mokymų tikslas – suteikti reikalingą informaciją norintiems rašyti 
projektus.

6. laužavedžių mokymai (spalio 4–6 d. kaunas). mokymus vedė l. varžinskie-
nė, m. bacevičiūtė, j. bytautaitė. mokymus baigė 11 pat. sk. iš 4 ls kraštų. 
mokymų tikslas ir rezultatai – puoselėti laužavedybos tradicijas ir parengti 
kompetentingus laužavedžius.
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7. Pionerijos mokymai (spalio 4–6 d. kaunas). mokymus vedė m. dominas, t. 
rimkus, s. krutulis. mokymuose dalyvavo 11 ls narių. mokymų tikslas ir re-
zultatai – pionerijos įgūdžių stiprinimas ir skautiški statiniai skautų namo kie-
mui.

8. draugininkų mokymai (spalio 18–20 d. kaunas). mokymus vedė e. Paulauskai-
tė, r. kazlauskaitė, t. Čebatorius). dalyvavo 16 ls vadovų. mokymų tikslas ir 
rezultatai – vadovų kompetencijos stiprinimas.

9. kino žinovo instruktorių rengimo mokymai (lapkričio 30 – gruodžio 1 d. kau-
nas). mokymus vedė m. vaičiūnaitė, e. mikeliūnaitė. mokymus baigė 12 ls 
vadovų iš 6 ls kraštų. mokymų tikslas ir rezultatai – parengti kompetentingus 
kino žinovo specialybės instruktorius.

10. užsakomieji mokymai: komandos formavimas (gruodžio 7–8 d. marijampo-
lė). mokymus vedė t. kavaliauskas, u. Penkauskaitė. mokymuose dalyvavo 
15 marijampolės kr. patyrusių skautų.

suplanuotos bet neįgyvendintos veiklos

1. mokymų XXX programos sukūrimas. tikslas: sukurti skautiškų tradicijų ir ritu-
alų (pagrindų) išaiškinimo internetinę mokymosi programą. nuspręsta nukel-
ti dėl (a) suinteresuotų šios programos įgyvendinimu asmenų grupės trūku-
mo, (b) tai yra b prioriteto veikla, (c) numatyta svarstyti įgyvendinti ateityje. 

neplanuotos, bet įgyvendintos veiklos

1. Pagalba „safe From Harm“ projekto metu (metodinis leidinys, mokymai)

2. “arbatėlės tik suaugusiems“ jubiliejinėje stovykloje bei ls vadovų sąskrydyje 
(nauja mokymų forma – koordinuojama teminė diskusija).

3. užsakomieji mokymai (marijampolės kr. pat. sk.)

4. užsakomuosiuose mokymuose dėstomų temų sąrašo parengimas bei prista-
tymas 

5. mokymų skyriaus reklaminio klipo sukūrimas bei pristatymas (http://www.
youtube.com/watch?v=vvdfb4u3bus)

6. Pionerijos mokymai

7. kino žinovo instruktorių rengimo mokymai

8. Projektų rašymo mokymai internetu
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Bendras veiklos vertinimas

2013 metais įvyko 10 mokymų, taip sudarant galimybę didelei daliai ls narių 
sudalyvauti bent vienuose mokymuose. labai svarbūs buvo mokymai mokymų 
vadovams, deja tik 3 dalyviai pabaigė visas mokymų dalis (įvadas, praktika, į(si)
vertinimas). dėl to vis dar trūksta kompetentingų lektorių, turinčių mokymų vedi-
mo pagrindų ir principų bazę, galinčių ateityje vesti mokymus.

Bendradarbiavimas

1. Projekto „safe From Harm“ įgyvendinimo metu iš mokymų skyriaus prisidėjo 
m. bacevičiūtė ir i. vaitkevičiūtė. jo metu organizuotos „arbatėlės tik suau-
gusiems“ jubiliejinėje stovykloje bei ls vadovų sąskrydyje (išsamiau minima 
anksčiau). Projektas dar nesibaigė, bendri projekto metu pasiekti rezultatai 
laukiami, bus pristatyti užsienio ryšių skyriaus projekto pabaigoje.

2. Pionerijos mokymai (spalio 4–6 d. kaunas). mokymus vedė (ūkio skyrius) m. 
dominas, t. rimkus, s. krutulis. mokymuose dalyvavo 11 ls narių. mokymų 
tikslas ir rezultatai – pionerijos įgūdžių stiprinimas ir skautiški statiniai skautų 
namo kiemui.

3. ls mokymų skyrius bendradarbiavo su projekto „dievui. tėvynei. artimui“ 
komanda ir buvo pravesti saugos ir higienos mokymai visiems lietuvos skau-
tiškų organizacijų nariams (viso mokymus praėjo 118 dalyvių). taip pat įvyko 
antro lygio skautiškos akademijos, kuriose dalyvavo daugiau nei 220 ls suau-
gusių vadovų. 

Ls atstovavimas kitų organizacijų veikloje

1. training Commissioners’ network meeting (gegužės 17–19 d.). dalyvavo t. 
rakovas, i. vaitkevičiūtė. dalyvavimo tikslai ir rezultatai – susipažinta su kitų 
šalių veiklomis rengiant ir koordinuojant mokymus nacionaliniu mastu, pri-
statytas simuliacijos metodas naudotas skautiškų akademijų metu rengiant 
mokymus lietuvoje, suplanuota ir vėliau sukurta/įgyvendinta ls lektorių gru-
pė.



25

suauGusiųjų skyrius

dovilė vinkevičiūtė – skyriaus vedėja
audra leseckaitė – skyriaus narė
birutė užkurienė – skyriaus narė

šiems metams daugiau žmogiškųjų resursų nereikia, kadangi skyrius tik prade-
da veikti, ir kur kas svarbiau yra stiprus branduolys, galintis imtis bet kokių darbų. 
ateinantiems metams reikės žmonių techniniams darbams: išversti metodiką, 
talpinti skelbimus, sužiūrėti savanorystės sutartis.

2013m. skyrius buvo atkuriamas, taigi aiškios funkcijos dar nesuformuotos. sky-
rius veikė strategine kūrimosi kryptimi. Funkciškai, skyrius dirbo šiomis kryptimis:
• suaugusių vadovų motyvacijos priemonių užtikrinimas (tradicinis konkursas 

„tikrojo mazgo riteris“)
• Pareigybinių instrukcijų priežiūra (sukurtos pareiginės instrukcijos tuntinin-

kams ir draugininkams; prisidėta kuriant pirmijos skyrių pareigines gaires).
• tyrimų organizavimas (aktyvus dalyvavimas „narystės darbo grupėje“, seniū-

nų ataskaitos sukūrimas)

skyriaus posėdžiai

Įvyko 3 susitikimai 2013 ir 2 – 2014 m., kuriuose dalyvavo visos skyriaus narės 
(3). skyriaus posėdžiai vyksta kiekvieną mėnesį, tačiau svarbu pažymėti, kad iki 
2013.09 skyrių sudarė tik vedėja, taigi posėdžiai iki to laiko nevyko.

veiklos plano ataskaita

• suformuotas skyrius
• kitų organizacijų žmogiškųjų išteklių valdymo sistemų tyrimas, Wosm reko-

mendacijų apžvalga.
• ankstesnių ss darbų perėmimas
• dalyvavimas narystės darbo grupėje
• sukurti draugininkų ir tuntininkų pareigybiniai aprašymai, kaip priedas prie 

savanorystės sutarties.

2013m. suaugusiųjų skyrius neorganizavo jokių renginių. ryškiausias skyriaus 
veiklos rezultatas – sukurta metinės seniūnų ataskaitos forma, kurios rezultatus 
bus galima matyti sausio mėn. taipogi – suorganizuotas vadovų konkursas „tikro-
jo mazgo riteris“. buvo nominuoti 37 vadovai iš 9 kraštų/konferencijų, iš jų 12 bus 
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apdovanoti dainų konkurso metu.

suplanuotos bet neįgyvendintos veiklos

• Pirmijos komandos formavimo savaitgalis – nukeltas į 2014 m., kai bus sufor-
muota nauja Pirmija.

• „išanalizuotas ir lietuvos skautijai maksimaliai pritaikytas teorinis žmogiškų-
jų išteklių valdymo sistemos modelis“ – veikla vyksta, tačiau galutinis siste-
mos suformavimas nukeltas į 2014 m., kai bus atliktas organizacijos narystės 
tyrimas.

narystės darbo grupės veiklos:

• duomenų rinkimas, apdorojimas, situacijos analizė pagal gautus rodiklius;
• Pateikiami siūlymai dėl valdymo, duomenų sistemos;
• teisinio ls vadovų pareigybių reglamentavimo apžvalga
• šios veiklos perkeltos į 2014 m., kadangi kadencijos pradžioje narystės darbo 

grupė veikė kaip atskiras vienetas, į kurio sudėtį įėjo ir suaugusiųjų skyrius, 
tačiau nebuvo koordinatorius. 2013 m. rudenį darbo grupei atsiradus skyriaus 
atsakomybėje, buvo peržvelgti prioritetai ir realūs darbų atlikimo terminai. 

neplanuotos, bet įgyvendintos veiklos

• narystės darbo grupės koordinavimo perėmimas.
• suorganizuotas konkursas „tikrojo mazgo riteris“.
• seniūnų ataskaitos sukūrimas ir pristatymas per seniūnų sueigą.
• 2013 10 26, išplėstinio posėdžio metu, pristatytas skyriaus vaidmuo, funkci-

jos organizacijoje ir veiklos planas artimiausiems metams. diskutuota su ta-
ryba dėl skyriaus veiklų.

• išsiųsti el. sveikinimai savanoriams, savanoriavusiems jubiliejinėje stovykloje.
• 2013 birželio mėn. ls atstovavimas nvo įstatymo svarstyme seime.
• 2013–10–05/06 sudalyvauta baltic sea meeting, diskusijos su užsienio šalių 

organizacijų atstovais, dta projekto pristatymas.
• 2013–10–12 sudalyvauta ktu organizuotoje paskaitoje apie savanorių moty-

vavimą nvo, pristatyta ls patirtis.

Bendras veiklos vertinimas

didžiausiais šių metų skyriaus pasiekimas yra skyriaus funkcijų atgaivinimas ir 
kompetentingos komandos surinkimas. reikia stiprinti skyriaus bendradarbiavi-
mą su tarybos strateginiu komitetu. taip pat numatomas didelis darbas su orga-
nizacijos narystės tyrimu, kuriam reikės pastiprinimo iš kitų ls valdymo organų 
bei papildomų žmonių techniniam duomenų apdorojimui.
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Bendradarbiavimas

skyrius aktyviai veikė narystės darbo grupėje, įvyko 3 susitikimai. 2013 m. ru-
denį skyrius perėmė narystės darbo grupės koordinavimą. darbo grupės veiklos 
rezultatas yra sukurti tyrimo įrankiai (ataskaitų formos tarybai, Pirmijai, vyr. skau-
tininkui, seniūnams) ir apklausos anketos tuntininkams, draugininkams ir skau-
tams. taip pat darbo grupė peržiūrėjo vidinius komunikacijos ryšius organizacijo-
je. šios grupės veikloje buvo bendradarbiaujama su tarybos atstovais (strateginiu 
komitetu) bei vyr. skautininkės pavaduotoja kraštams ir renginiams. 

taip pat skyrius aktyviai bendradarbiauja su komunikacijos skyriumi – su šio 
skyriaus pagalba skelbiama apie konkursą „tikrojo mazgo riteris“. Žinoma, ben-
dradarbiaujam su vyr. skautininke ir administratore. administracijos skyrius pa-
deda einamuosiuose reikaluose bei savanorystės sutarčių registravime ir korega-
vime.

Ls atstovavimas kitų organizacijų veikloje

• 2013–10–12 sudalyvauta ktu organizuotoje konferencijoje apie savanorių 
motyvavimą nvo, pristatyta ls patirtis. skyriaus vedėja dovilė vinkevičiūtė 
darė 30 min pristatymą apie tai, kaip ls veikia savanorių motyvavimo sis-
tema. konferencijos metu savo patirtį taip pat pristatė kauno nvo „Patria”, 
lietuvos šaulių sąjunga ir kauno smulkiųjų ir vidutinių verslininkų asociacija. 
Pasisemta vertingų žinių.

• 2013 m. skyriaus vedėja dovilė vinkevičiūtė dalyvavo švedijos skautų orga-
nizacijos „scouterna“ organizuotuose tarptautiniuose mokymuose „value 
based leadership”, nuo 2013 m. birželio tapo viena iš šių mokymų vedėjų. 
skyriaus narė audra leseckaitė nuo 2013m. birželio dalyvauja šiuose moky-
muose. šiuose mokymuose keliamos visų dalyvių lyderystės kompetencijos, 
taip pat mezgamos pažintys su kitų baltijos šalių skautų vadovais, kuriami 
bendri projektai, kurie turės būti įgyvendinti 2014 – 2015m. laikotarpyje. už-
megzta vertinga pažintis su švedų skautų organizacijos žmogiškųjų išteklių 
skyriaus vedėju, kalbama apie bendro renginio – konferencijos – organizavi-
mą visiems europos žmogiškųjų išteklių skyrių vedėjams.
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Ūkio skyrius

marius kilimonis – skyriaus vedėjas
matas dominas – skyriaus vedėjo pavaduotojas
simonas krutulis – skyriaus narys
tomas rimkus – skyriaus narys

Žmonių poreikis

labai reikia kompetentingo it ūkyje žmogaus, kuris galėtų efektyviai prižiūrėti, 
tvarkyti ir atnaujinti www.skautai.lt puslapį (iš techninės pusės), bei prižiūrėti ser-
verį, tvarkyti ls kompiuterinę įrangą.
taip pat reikia brolių kaune, kurie galėtų reikalui esant sutvarkyti lietuvos skauti-
jos nacionalinės būstinės kiemą, atlikti einamuosius ūkio darbus name.

Bendras skyriaus funkcijų įvertinimas 

Ūkio skyrius po kelių metų neveiksnumo atsikūrė ir realiai „nuo nulio“ veikia 
nepilnus metus. Per tą laiką suformuota komanda, vykdyti būtiniausi darbai prie 
kurių prisidėjo ne tik skyriaus bet ir kiti ls nariai ir svarbu kad jie išvis vyko. dar 
anksti vertinti skyriaus veiklos efektyvumą. didžiausias žmogiškųjų resursų ir 
efektyvių sprendimų trūkumas jaučiamas it srityje.
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skyriaus posėdžiai

atskirai skyriaus posėdžiai nebuvo rengiami, skyriaus susitikimai/posėdžiai 
vyko atliekant einamus darbus, vykdant talkas. taip pat sprendimai ir planavimas 
buvo atliekamas bendraujant telefonu, elektroniniais laiškais. 

veiklos plano ataskaita

• deklaruota skautų žemė ir nušienautos pievos. šiam tikslui buvo pasirašyta 
panaudos sutartis su ūkininku skautu dariumi laurinavičiumi. organizuotos 
dvi išvykos į obelių žemę, išvalyta pieva ir paruošta šienavimui, pasamdytas 
ūkininkas, kuris nušienavo pievą, sutvarkytos namo prieigos, apskardintas 
ūkinio pastato stogas.

• su ls narės lauros liubinaitės ir vyr. skautininkės ievos Žilinskienės pagalba 
obelių žemė rudenį buvo parduota.

• Perkeltas skautatinklis, sutvarkytas el. paštas. buvo atliekama apžvalga dėl 
galimybių naudojantis vidiniais ls žmogiškaisiais ištekliais sutvarkyti www.
skautai.lt, serverio ir el. pašto problemas. nuspręsta, jog be investicijų to at-
likti nepavyks ir reikia samdyti specialistą, kuris ir sutvarkė skautatinklio per-
kėlimo ir el. pašto klausimus. šiuo metu turime funkcionuojantį skautatinklį, 
visiškai Ūs administruojamą ir be brukalų (angl. spam) veikiančią el. pašto 
paslaugą, FtP serverį.atributikos priežiūra patikėta vyr. skautininkės pava-
duotojai vaivai juškevičiūtei (rezultatus žr. jos ataskaitoje).

buvo atliekama skautų namo ir jo prieigų priežiūra:

• pavasarį surinkta drėgmė iš rūsio, nešlampa daiktai, nesikondensuoja vanduo 
ant sienų;

• paruoštas atliktinų darbų sąrašas, kreiptasi pagalbos į visus skautus; 
• įvykdytos dvi talkos tvarkant skautų namą ir jo prieigas;
• buvo šalinami einami gedimai;
• gautas leidimas iš savivaldybės pavojingo medžio skautų kieme nupjovimui, 

medis nupjautas, kitų medžių šakos apgenėtos;
• įvykdytas atsakingų žmonių anksčiau suplanuotas namo fasadų, balkonų, sto-

go remontas.

suplanuotos, bet neįgyvendintos veiklos

skautų namo–nakvynės namų (vadinamojo hostelio) plano parengimas – nu-
tarta šios idėjos atsisakyti.

šildymo sistemos vamzdynų rekonstrukcija ar ventilių įrengimas – gautas ko-
mercinis pasiūlymas vamzdynams keisti ir ventiliams įrengti. dėl didelės projekto 
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kainos nuspręsta jo atsisakyti. Pasikonsultavus su specialistais nuspręsta neįreng-
ti ventilių radiatoriuose, nes toks sprendimas būtų laikinas ir praėjus keliems me-
tams dėl senų vamzdynų užterštumo reikėtų keisti užsikišusius ventilius.

neplanuotos, bet įgyvendintos veiklos 

Parašyti du straipsniai į skautatinklį.

Bendras veiklos vertinimas

skyrius metų eigoje formavosi „nuo nulio”, buvo atliekami būtinieji darbai, 
svarbiausias pasiekimas – skyriaus funkcionavimas ir darbų įvykdymas. reikėtų 
sustiprinti komandą keliais pasiruošusiais padėti nariais, komandos tarpusavio 
bendravimą, darbų planavimo ir vykdymo įgūdžius.

Bendradarbiavimas

Ūs dalyvavo organizuojant vadovų sąskrydį. rezultatas – sąskrydis įvyko, kuriame 
buvo už logistiką atsakingas br. matas dominas, Ūs skyriaus vedėjo pavaduotojas.

Ūs (matas dominas, simonas krutulis ir tomas rimkus) vedė pionerijos moky-
mus, kurių metų dalyviai buvo mokomi praktinių pionerijos įgūdžių ir buvo pasta-
tyti pionerijos įrenginiai skautų namo kieme.

uŽsienio ryŠių skyrius

beatričė leiputė – skyriaus vedėja
barbora drąsutytė – vedėjos pavaduotoja
taip pat skyriui talkino: birutė taraskevičiūtė, elena sinkevičiūtė, diana drižytė, 
morta strazdaitė, Povilas dabrila.

šiuo metu visos sritys dalinai išpildomos, tačiau visada atsiranda neplanuotų 
veiklų ir renginių, kuriems reikia vadovų ir kuratorių. ateinantiems metams sky-
rius ieško žmonių:
• norinčių kuruoti lietuvių skautų delegacijas užsienyje (Pasaulinė skautų sto-

vykla japonijoje 2015, roverway ir kitos) ir išmokti joms vadovauti;
• konsultantų kraštuose, kurie padėtų vienetams rengti tarptautinius projektus 

ir veiklas;
• „erasmus+“ programos koordinatoriaus, konsultanto;
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• nacionalinio jota–joti koordinatoriaus;
• naujienlaiškio apie tarptautines skautiškas naujienas rengėjo. 

kompetencija: skyriaus narys turėtų būti ne jaunesnis kaip 16 metų ir puikiai 
mokėti anglų kalbą; kitų užsienio kalbų mokėjimas – pranašumas. tarptautinės 
patirties troškimas, ryžtas ir motyvacija. skyriaus narys turėtų nebijoti klysti, ne-
stovėti vietoje ir eiti į priekį. 

skyriaus darbai: tekstų ir informacijos vertimas, kūrimas, sklaida. komunikacija 
su užsienio skautiškomis organizacijomis ir vienetais. tarptautinių projektų valdy-
mas. Partnerių lietuvoje paieška. tarptautinių renginių lietuvoje organizavimas. 
skautai.lt projekto ir Facebook grupės priežiūra. 

stipriausiai 2013 metais veikė informacijos vertimas ir sklaida: skyrius sulaukė 
pagalbos vertimams iš lietuvos skautijoje praktiką atliekančių studentų. sukurta 
nauja Facebook grupė „ls urs tarptautinės naujienos“ (145 nariai), prižiūrimas 
skautai.lt projektas. kas mėnesį atnaujinamas renginių naujienlaiškis „tarptauti-
nės galimybės“.

taip pat lietuvos skautija aktyviai dalyvavo ir atstovavo asociaciją tarptauti-
niuose renginiuose, kurių kaip niekada buvo daug. 2013 metai buvo svarbūs ir 
aktyvūs politiniame kontekste: įvyko regioninis Wosm europos simpoziumas ir 
konferencija. lietuvos skautija pirmąkart organizavo baltijos jūros subregiono 
skautiškų organizacijų susitikimą bei susilaukė didžiulio atgarsio: pirmąkart su-
sitikime dalyvavo arti 30–ies dalyvių iš beveik visų subregiono šalių. ačiū s. gint. 
psktn. birutei taraskevičiūtei ir kitiems pagalbininkams už puikiai suorganizuotą 
renginį. atstovavimo sritis 2013 metais užbaigta su trenksmu: ačiū sk. v. visvaldui 
varžinskui už didžiulį indėlį ir darbą kuriant tarptautinį lietuvos skautijos atstova-
vimo kaklaraištį.

svarbu paminėti, kad 2013 metais lietuvos skautija dalyvavo ir toliau tęsia dar-
bus tarptautiniame Wosm europos regiono kuruojamame projekte „safe From 
Harm“. Projekto kuratorė užsienio reikalams vyr. sk. barbora drąsutytė subūrė 
didžiulę projekto komandą ir į veiklas įtraukė tiek mokymų skyriaus, tiek tarybos 
narius bei kitus savanorius. šiuo metu projektas įsibėgėja: jubiliejinės stovyklos 
metu vadovai buvo kviečiami dalyvauti diskusijose, išleistas lietuvos skautijos 
saugios aplinkos principų sąvadas.
skyriaus posėdžiai

specifinių skyriaus posėdžių nebuvo, tačiau skyriaus nariai aktyviai dalyvauja 
nacionaliniuose renginiuose, kuriuose ir susitinka. svarbu paminėti, kad skyriaus 
nariai susitinka atskirai ruošiantis įvairiems darbams, renginiams. tikriausiai an-
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tras pagal interaktyvumą skyrius Pirmijoje sklandžiai dirba šiuolaikinių technolo-
gijų pagalba ir negalėtų išsiversti be elektroninio pašto!

veiklos plano ataskaita

remiantis 2013 metų planu, skyrius sėkmingai įgyvendino ne tik visas supla-
nuotas veiklas, bet ir daug nenumatytų veiklų ir darbų. 

svarbiausios veiklos ir nuveikti darbai:

• Baltijos jūros subregiono susitikimas „Baltic sea meeting”, spalio 4–6 d. 

sesė morta strazdaitė dalinasi įspūdžiais: „išvakarėse ruošiamės rimtai šešta-
dienio programai, kadangi mūsų konferencijos tema – aplinkosaugos integravi-
mas į patyrusių skautų programą. tačiau eigoje paaiškėja, kad rimta konferenci-
ja palaipsniui virsta į naujų–senų draugų susitikimą, kuriame prisifantazuojame 
tiek, kad... užsibrėžiame tai ir įgyvendinti!“

• Wosm europos regiono konferencija Berlyne, rugpjūčio 16–20 d. 

Pasakoja brolis visvaldas varžinskas: „<...> pasipuošę organizacijos uniformo-
mis visi konferencijos dalyviai (kurių susirinko per 500) pajudėjo link vokietijos 
parlamento – reichstago rūmų, kur įvyko renginio atidarymo ceremonija. <...> Po 
atidarymo ceremonijos grįžę konferencijos dalyviai iki išnaktų neformaliai ben-
dravo, aptarinėjo teikiamų rezoliucijų projektus, bendravo su kandidatais į euro-
pos komitetus. darbas čia vyksta kiaurą parą...

konferencijos metu išrinktas naujasis Wosm europos regiono komitetas, kurio 
pirmininku tapo ilgametis lietuvos skautijos kontaktinis asmuo komitete šveica-
ras dr. andrea demarmels.

• mokymai „skautų forumas“, lapkričio 22–24 d.

Pirmąkart vykę komunikacijos, užsienio ryšių skyrių ir tarybos atstovavimo ko-
miteto organizuoti mokymai pritraukė net 17 skautų iš įvairių ls kraštų. mokymų 
dalyviai turėjo progą išgirsti apie tai, kaip reikia taisyklingai bendrauti su žurna-
listais, galėjo pabendrauti su jrd nariu juozu meldžiuku bei mintimis nusikelti, o 
taip pat ir realiai paplanuoti keliones į australiją ar kitą pasaulio kampą.

„Per šį skautų forumą susipažinau su daug naujų skautų, turinčių įvairios tarp-
tautinės patirties tai pat sužinojau daug apie tarptautinius projektus, jaunimo 
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politiką ir atstovavimą. namo parsivešiu labai gerus įspūdžius, daug geros infor-
macijos apie viešąjį kalbėjimą, naujos patirties apie tarptautinių projektų orga-
nizavimą. renginys buvo drąsinantis“ – įspūdžiais dalinosi sesė odeta autukaitė.

• skautų akademija „Learn, think, share“ Belgijoje, spalio 29–lapkričio 3 d.
    

šiame renginyje lietuvos skautiją atstovavo ls administracinio skyriaus vedėja 
justina lukaševičiūtė, jPs narė simona kurtinaitytė ir Ūkio skyriaus narys matas 
dominas. net keturias dienas vykusi akademija turėjo platų įvairių sesijų ir dis-
kusijų pasirinkimą. Pasak j. lukaševičiūtės, „visos įgytos žinios padės pagerinti 
mano darbą sekretoriato skyriuje ir organizacijoje, bendraujant su nariais ir kito-
mis organizacijomis. sesija apie efektyvų pokyčių pristatymą nariams asmeniškai 
buvo labai vertinga, joje išgirsti nauji metodai, kaip pristatyti pokyčius nariams, 
tikiu, kad padės man dirbant organizacijoje bei bendraujant su organizacijos va-
dovais ir savanoriais“.

neįvykusi veikla – lietuvos skautija nebuvo atstovaujama Wosm europos re-
giono susitikime, skirtam organizacijų vyr. skautininkų bendradarbiavimui. Per 
metus nuspręsta, kad šis renginys nėra prioritetinis ir ls dalyvavimas jame nėra 
esminis.

taip pat dėl aukštesnio prioriteto darbų bei pagrindinių veiklų nebuvo peržiūrė-
ta ls nuostatuose numatyta delegavimo tvarka.

viena didesnių nenumatytų metų veiklų – tarptautinis vokiečių skautų organi-
zacijos inicijuotas projektas „scouting train“, kuriame lietuvos skautiją atstovauja 
keturi vagonų konduktoriai. 2014 metų vasarą pajudėsiantis traukinys jau dabar 
sutraukia daugybę dėmesio iš skautiškų ir ne tik europos organizacijų.

„skautų forumui“ buvo paruošta neplanuota tarptautinių renginių organiza-
vimo atmintinė, kurioje kiekvienas narys ras darbų, kuriuos būtina prisiminti ir 
nuveikti, sąrašą. 

taip pat svarbus komunikacijos kanalas – Facebook grupė „ls urs tarptautinės 
naujienos“ susilaukė nemažo narių dėmesio ir yra kasdien skaitoma daugiau nei 
100 skautų. 

svarbiausiu metų pasiekimu galima būtų įvardinti itin sėkmingą baltijos jūros 
subregiono susitikimą, įvykusį spalio 4–6 dienomis kaune. Prie svarbiausių veiklų 
taip pat galima būtų paminėti pirmąkart lietuvos skautijoje vykusius mokymus 
„skautų Forumas“, kuriuos kartu su kitais skyriais organizavo urs, pristatė savo 
veiklą bei vedė dirbtuves. 
tikimės, kad ateityje šie mokymai taps kasmetiniais tarptautininkų mokymais 
nariams virš 16 metų. taip pat jau anksčiau minėta komunikacija su kraštais, 
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informacijos sklaida – informacija lengviau surandama, aiškios ir suprantamos 
formuluotės. reikėtų stiprinti kraštų įsitraukimą į tarptautines veiklas – kraštuo-
se ieškomi vietiniai konsultantai, kurie norėtų išmokti bei pasisemti tarptautinės 
patirties organizuodami tarptautines veiklas savo vienetuose.

Bendradarbiavimas

užsienio ryšių skyrius aktyviai bendradarbiauja su tarybos atstovavimo komi-
teto nariais, kurie kartu atrenka tarptautinių atstovavimo renginių dalyvius bei 
padeda juos paruošti, norint tikslingai ir naudingai atstovauti lietuvos skautijai. 
kasmetinio sąskrydžio metu komiteto bei urs nariai organizavo dirbtuves norin-
tiems sužinoti daugiau apie tarptautinę atstovavimo veiklą. taip pat kartu su šiuo 
komitetu bei komunikacijos skyriumi 2013 metų rudenį įvyko pirmieji „skautų 
forumo“ mokymai, kuriuose dalyvavo 14–21 metų amžiaus nariai. urs taip pat 
bendrauja su kitais Pirmijos skyriais, padedant organizuoti tarptautines keliones 
į skyrių kompetencijos renginius, tokius kaip „agora“, „young spokespersons“, 
„educational methods forum“ ir kita. 

organizuojant visas išvardintas veiklas įvyko po vieną ar du susitikimus.

sąskrydžio dirbtuvėse sudalyvavo 10 dalyvių.
skautų forume sudalyvavo 17 dalyvių.

Ls atstovavimas kitų organizacijų veikloje

rugpjūčio mėnesį urs narys Povilas dabrila dalyvavo pirmajame lijot organi-
zuotame tarptautininkų susitikime, kuriame atstovavo lietuvos skautijai ir jos po-
ziciją įvairiais tarptautiniais klausimais. bene viena pagrindinių susitikimo metu 
nagrinėtų temų – struktūrinis dialogas, vienas iš lietuvos pirmininkavimo euro-
pos tarybai prioritetų.
lietuvos skautija aktyviai dalyvauja ir yra atstovaujama Pasaulinėje skautų judėji-
mo organizacijoje (Wosm). tuo pačiu, kartu su Wosm vykstančiuose renginiuose 
lietuvos skautija aktyviai bendrauja su Pasaulio skaučių asociacijos (Wagggs) 
atstovais.

jaUNImo PRogRamoS SkYRIUS

benita mincevičiūtė – skyriaus vedėja
milda kasperavičiūtė – patyrusių skautų programa
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gintarė staugaitytė– patyrusių skautų programa, tarptautiniai ryšiai
vytautas rukštelė– patyrusių skautų programa
greta slavickaitė– vyr. skautų programa
jorė astrauskaitė– vyr. skautų programa
darius laurinavičius– skautiškos specialybės
simona kurtinaitytė– skautiškos specialybės
rūta jurkšaitė– skautiškos specialybės, dvasinė programa
gabija didžiokaitė– skautiškos specialybės
gabrielė motiejauskaitė– tarptautiniai ryšiai
aistė liknickaitė– btu akcijos koordinatorė

skyriuje paskutiniais metais nebuvo dirbama: neperžiūrėta ir neatnaujinta su 
jaunesniųjų skautų bei skautų programa. buvo koncentruojamasi į problemiš-
kiausias amžiaus grupes ir programas. 

jaunimo programos skyriui trūksta žmonių galinčių dirbti su jaunesniųjų skautų 
ir skautų programa, būtina jas peržiūrėti ir atnaujinti pagal narių poreikį ir pritai-
kant šioms dienoms. visos jaunimo programos amžiaus grupės, kuriose yra dir-
bančių skyriaus narių branduolys, veikė aktyviai. didžiausias žmonių poreikis yra 
jaučiamas jaunesniųjų skautų ir skautų amžiaus grupėse prie patyrimo laipsnių. 
taip trūksta savo srities specialistų, galinčių kurti naujas skautiškas specialybes.

skyriaus posėdžiai

jaunimo programos skyriuje bendrų posėdžių nevyko, bet su kiekvieno veiklos 
baro nariais (vyr. skautų programa, pat. skautų programa, specialybėmis, dvasine 
programa) buvo susitinkama atskirai, pagal poreikį.

veiklos plano ataskaita

2013 metais darbuotasi prie patyrusių skautų tarybos (Pst) atgaivinimo. ju-
biliejinėje stovykloje „gėrio pėdomis“ buvo daug dėmesio skiriama pat. skautų 
programai. gruodžio 14 d. kaune įvyko ls pat. skautų konferencija, joje dalyvavo 
9 ls kraštų patyrusių skautų skautų atstovai (iš krašto po 5 atstovus). Peržvelgus 
dabartinę situaciją ls‘e, konferencijos metu atsisakyta minties dirbtinai atkur-
ti Pst, tokio poreikio nejaučia ir patyrę skautai. konferencijoje nedalyvavo pat. 
skautai iš kauno krašto.

2013 metais iš jPs pasitraukus giedrei Zurbaitei, stiprinant vyr. skautų progra-
mos kūrimo pajėgas, prie skyriaus darbui su vyr. skautų programa prisijungė gre-
ta slavickaitė ir jorė astrauskaitė. balandžio 27 d. surengtas vyr. skautų darbo 
grupės, suburtos po 2012 m. vykusios vyr. skautų konferencijos, susitikimas. su-
struktūrizuota turėta būrelių atsiųsta medžiaga, parengti pasiūlymai tolimesniam 
programos kūrimui. 
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spalio mėnesį vyr. skautų būreliams išsiųsti parengti vyr. skautų patyrimo laips-
niai ir pradėta ruoštis vyr. skautų konferencijai, kuri vyks 2014 m. sausio mėnesį.
jubiliejinės stovyklos „gėrio pėdomis“ metu pirmą kartą buvo „išbandyta“ 10 
skautiškų specialybių (teorija ir praktika), specialybių akademijoje sudalyvavo per 
200 skautų ir patyrusių skautų amžiaus grupių skautų. kiekvienas skautas, baigęs 
mokymus gavo specialybės ženkliuką. 2013 m. buvo sukurta 10 skautiškų speci-
alybių ženkliukų.

gavus finansavimą iš lietuvių katalikų religinės šalpos fondo atskira knygele iš-
leistos Wosm „dvasinio ir religinio ugdymo gairės“. 

lietuvos jaunimo dienų metu teminį užsiėmimą „dievui, tėvynei, artimui“ jau-
nimo dienų dalyviams vedė rūta jurkšaitė.

Per metus įgyvendintas, nežymiai pakoreguotas, beveik visas suplanuotas vei-
klos planas. sunkiausia buvo darbuotis su vyr. skautų programa, nes tiek pavasarį, 
tiek rudenį nebuvo sulaukta būrelių (draugovių) didelio susidomėjimo sukurta 
programa ir nesulaukta pastabų ar pasiūlymų. taip pat naujais žmonėmis reikia 
stiprinti specialybių komandą. 

Bendradarbiavimas

karolina alminaitė, rūta jurkšaitė ir skyriaus vedėja organizavo tradicinį skautų 
dainų konkursą „gražių dainelių daug girdėjau“. skyriaus narė aistė liknickaitė 
koordinavo betliejaus taikos ugnies akciją ls‘o kraštuose. jaunimo programos 
skyriaus vedėja benita mincevičiūtė organizavo ls‘o paramos vakarą. vakaro 
metu surinkti pinigai buvo skirti skautų žemės projektui.

Ls atstovavimas kitų organizacijų veikloje

skyriaus narė rūta jurkšaitė dalyvavo lietuvos jaunimo dienose ir vedė teminį 
užsiėmimą „dievui, tėvynei, artimui“. simona kurtinaitytė dalyvavo skautų aka-
demijoje, kur sėmėsi skautiškų žinių ir patirties, plėtė skautiškas pažintis ir ben-
dradarbiavimą.
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komUNIkacIjoS SkYRIUS

laima dagytė – skyriaus vedėja
eglė šidlauskaitė – skyriaus vedėjos pavaduotoja
akvilė milkevičiūtė
kšištofas kšivecas 
karolis martinaitis 
gabija kubiliūtė 
julija andrijauskaitė
taip pat prie atskirų skyriaus darbų prisidėjo: rūta slavinskaitė, aivaras Čenkus, 
gerda kvedaraitė, donatas olsevičius, jorė astrauskaitė. 

komunikacijos skyrius vis dar veikia gana padrikai. nėra aiškaus pasidalijimo 
funkcijomis – atskiri trumpalaikiai, techniniai darbai daugiausiai deleguojami 
konkretiems žmonėms. visgi 2013 m. įvyko dvi skyriaus sueigos. tai davė tikrai 
teigiamą postūmį skyriaus veiklai, tad gyvų susitikimų praktika ir toliau būtina 
efektyviam darbui.

kalbant apie žmonių užimamas pareigas ir atsakomybes, ateityje reikėtų didesnio 
pasidalijimo kuruojamomis sritimis. taip pat ypatingai jautri skyriaus vieta – specifi-
nių kompetencijų reikalaujančios sritys, tokios kaip: grafinis dizainas, maketavimas, 
fotografavimas, filmavimas bei montavimas, kūrybinis rašymas, informacinės tech-
nologijos. visoms šioms sritims pastoviai reikia naujų savanorių, kadangi statistiškai 
naujas žmogus viena ar kita sritimi skyriuje užsiima nuo 3 mėnesių iki pusės metų. 
taip nutinka todėl, kad tai pakankamai sudėtingos sritys ir jau patirties turintys pro-
fesionalai neturi tam laiko ar nebespėja su organizacijos poreikiais.

skyriaus posėdžiai

Per metus įvyko du skyriaus posėdžiai. vienas posėdis vyko kaune, balandžio 
mėnesį, prieš Pavasario šventę, jame dalyvavo penki skyriaus nariai ir vedėja. ru-
denį vilniuje įvyko antras, neformalus skyriaus posėdis, kuriame dalyvavo penki 
skyriaus nariai ir vedėja. 

veiklos plano ataskaita

skyrius įgyvendino visas metų plane numatytas veiklas. taip pat skyriaus nariai 
aktyviai dirbo padėdami įgyvendinti kitų skyrių veiklas bei nacionalinių renginių 
komunikaciją ir jubiliejinę stovyklą. Žemiau išvardintos pagrindinės skyriaus vei-
klos ir jų rezultatai:
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Bendras 
paminėjimų 

skaičius

nacionalinė 
žiniasklaida

regioninė 
žiniasklaida

komunikacijos 
skyriaus 
inicijuoti

kraštų inicijuoti

2013 m. 149 78 71 73 76

2012 m. 89 31 58 – –

2013 metais bendras lietuvos skautijos paminėjimų skaičius žiniasklaidoje pa-
augo 60–čia paminėjimų. taip pat ženkliai paaugo paminėjimų nacionalinėje ži-
niasklaidoje skaičius, tuo tarpu regioninės žiniasklaidos paminėjimai keitėsi ne 
taip ryškiai. daugiausiai dėmesio žiniasklaidoje susilaukė jubiliejinė stovykla (44 
paminėjimai), antroje vietoje – pavasario šventė (11 paminėjimų). iš didžiausio ir 
po jo einančio paminėjimų skaičių, galime susidaryti įspūdį, kad didžiausias įdir-
bis, bendraujant su žiniasklaida padarytas jubiliejinės stovyklos rėmuose, tad ir 
rezultatas matosi ryškus. taip pat, kad komunikacijos skyriui 2013 metais geriau-
siai sekėsi viešinti didelio masto renginius (jubiliejinė stovykla – 2000 dalyvių, 

• komunikacija projekto „dievui. tėvynei. artimui“ rėmuose. 2013 me-
tais pasirodė vienas užsakomasis straipsnis nacionalinėje spaudo-
je (istoriniame laikraštyje „voruta“), penki užsakomieji straipsniai 
regioninėje spaudoje („Plungės žinios“ ir „trakų žemė“) bei 10–ties se-
kundžių trukmės tv klipas transliuotas trijose nacionalinėse televizijose. 

• komunikacijos, tarptautiškumo ir atstovavimo mokymai. mokymuose daly-
vavo 17 skautų iš įvairių kraštų. komunikacijos skyriaus rengta programos da-
lis buvo susijusi su žinutės perdavimu bei bendravimu su žurnalistais. moky-
mai buvo sėkmingi, verta renginius panašiomis temomis organizuoti kasmet.  

• atnaujintas ir kas mėnesį narius pasiekiantis naujienlaiškis „akelos uola“. sau-
sio mėnesį atnaujintas organizacijos naujienlaiškis šiuo metu turi 343 gavėjus. 
jiems kas mėnesį išsiunčiama informacija, surinkta iš svarbiausių naujienų, 
pasirodžiusių www.skautai.lt. vidutinis naujienlaiškio atidarymo rodiklis 18%. 
atsižvelgiant į gavėjų skaičių, rodiklis nėra aukštas. viena to priežasčių gali būti 
nauja laiškų rūšiavimo sistema „gmail“ pašto programoje (kadangi dauguma 
gavėjų naudoja „gmail“ pašto sistemą). 2013 metais naujienlaiškiai šioje sis-
temoje pradėti atskyrinėti į atskirą skiltį, tad gali būti, jog jie tiesiog praslysta 
pro akis. 2014 metais reiktų ieškoti būdų, kaip kelti naujienlaiškio atidarymo 
rodiklį tam, kad reikalinga informacija pasiektų visus suinteresuotus narius.  

• rūpintasi išorine organizacijos komunikacija. lentelėje pateikiami 2013 sau-
sio 1–gruodžio 31 d. duomenys.
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vartotojų 
skaičius

Bendras 
apsilankymų 

skaičius

apsilankymo 
trukmė

unikalūs 
lankytojai

atmetimo 
rodiklis

2013 m. 2052 107078 03:40 33059 47,12

2012 m. 1723 112023 05:23 33934 40,92

2013 metais nukrito beveik visi skautatinklio lankomumo rodikliai. nors per 
metus užsiregistravo 329 nauji vartotojai, jų aktyvumas nebuvo labai aukštas. 
vartotojų apsilankymo puslapyje trukmė sumažėjo iki 3 minučių, o atmetimo ro-
diklis (apsilankymų viename puslapyje t. y. apsilankymų, kurių metu asmuo iš 
svetainės išėjo iš įėjimo puslapio, procentinė išraiška) paaugo iki 47,12 procentų. 
nors visus metus buvo organizuotos „mėnesio skauto“ bei „mėnesio iššūkio“ ak-
cijos, akivaizdu, kad 2014 metais reiktų peržiūrėti jų efektyvumą ir investuoti dau-
giau laiko bei resursų į naujienų kraštuose medžiojimą bei kokybiškų straipsnių 
rašymą. Populiariausi straipsniai skautatinklyje per metus buvo tie, kurie įtraukia 
ir yra aktualūs kuo didesniam ratui narių (skelbimai ir nacionalinių renginių apra-
šymai, akcija „tikrojo mazgo riteris“ ir pan.). tai svarbi tinklalapio dalis ir iš dalies 
nereikalaujanti didelio įsitraukimo (tai dalinai paaiškina paaugusį atmetimo rodi-
klį). kita vertus, skautatinklis turėtų atlikti ir strateginę vertybių puoselėjimo bei 
įtvirtinimo funkciją, tad labai svarbu dirbti ir kokybiško turinio kryptimi.

pavasario šventė – 1000 dalyvių), o kitokių patrauklių kampų viešinimui ieškoti 
sekėsi sunkiai. 2014 metais reikėtų dirbti ties regionų įgalinimu savo renginius ko-
kybiškai viešinti patiems, taip pat ties įdomesniu nacionalinių renginių pateikimu 
bei kokybiškais straipsniais nacionalinėje spaudoje, bendradarbiaujant su kitomis 
jaunimo organizacijomis.

• kasdien palaikomas skautatinklis – tvirtinamos ir redaguojamos naujienos, 
skelbiamos ir administruojamos akcijos „mėnesio iššūkis“ bei „mėnesio 
skautas“. 
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• administruojami socialinių tinklų kanalai. lentelėje pateikiami 2013 m. 
sausio 1–gruodžio 31 d. duomenys.

Facebook scribd instagram slideshare Youtube soundcloud

sekėjų skaičius 
01-01 1933 – – 2 20 4

sekėjų skaičius 
12-31 2660 15 42 2 44 4

sukurtas turinys 
01-01 – 71 – 4 49 3

sukurtas turinys 
12-31 ~+400 82 10 7 73 3

bendras peržiūrų skaičius 
01-01 – – – – 5430 –

bendrai kalbant, socialiniai tinklai lietuvos skautijoje atlieka palaikomąją funk-
ciją skautatinkliui. dalis jų sukurti tam, kad informaciją galima būtų lengviau tal-
pinti į skautai.lt, dalis – tam, kad informacija iš skautai.lt aktyviau pasiektų orga-
nizacijos narius ir suinteresuotus žmones už organizacijos ribų. 

Facebook išlieka populiariausiu ir aktyviausiu socialiniu tinklu į kurį 2013 me-
tais buvo dedama daugiausiai pastangų. dauguma šio kanalo rodiklių paaugo – 
bendras vartotojų įsitraukimas (angl. talking about this) nekrenta žemiau nei 120, 
o mažiausias turinio „pamėgimo“ skaičius varijuoja tarp ~20 – 40 žmonių. dau-
giausiai dėmesio susilaukia nuotraukos, filmukai iš nacionalinių renginių, taip pat 
„reportažai iš įvykio vietos“ – gyvi pasidalinimai nuotraukomis iš vykstančių rengi-
nių ar akcijų. 2014 metais reiktų kuo daugiau laiko ir meilės investuoti į vaizdinę, 
grafinę medžiagą, kurią dedame į socialinius tinklus, kadangi būtent ji susilaukia 
daugiausiai populiarumo ir ja daugiausiai dalinamasi.  

scribd yra elektroninė lietuvos skautijos biblioteka internete. ten patenka visi do-
kumentai, kuriuos organizacija deda į www.skautai.lt, sukurti pdf formatu. taip pat 
ten kaupiasi elektroninės lietuvos skautijos knygos bei kiti leidiniai. 2013 metais į 
tinklapį nebuvo investuota daugiau jėgų, negu, kad reikalauja jo, kaip skautatinklio 
palaikytojo, funkcija. ateityje plečiant www.skautai.lt galimybes interaktyvi elektroni-
nė biblioteka turėtų atsirasti, kaip skautatinklio dalis, o ne kaip atskiras kanalas. taip 
išoriniai informacijos ieškotojai, kuriems aktualus šiuo metu scribd paskyroje talpina-
mas turinys, skautiškus leidinius iš karto sies su lietuvos skautijos vardu.
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instagram buvo sukurta 2013 metais ir atliko daugiau palaikomąją Facebook 
funkciją, kadangi visos instagram talpinamos nuotraukos automatiškai atsirasda-
vo ir Facebook. kadangi tai yra pakankamai populiarus kanalas lietuvoje, 2014 
metais verta jam skirti daugiau dėmesio. kaip jau buvo minėta, lietuvos skautijos 
nariai ir kiti besidomintys skautiška veikla, ypač vertina fotoreportažus tiesiogiai 
iš renginių – instagram tam suteikia puikią galimybę. 

slideshare 2013 metais atliko išskirtinai tik skautatinklio palaikymo funkciją, 
kadangi prezentacijų, sukurtų ne skautatinklio naujienoms ten nebuvo įkelta. Ple-
čiantis skautatinklio galimybėms, prezentacijų kėlimo funkciją būtų galima inte-
gruoti į patį tinklapį. 

Youtube turinio 2013 metais buvo sukurta pakankamai daug (24 filmukai). dalis 
jų – komunikacijos skyriaus iniciatyva, dalis – asmeniniai dalyvavimai skautijos 
akcijose, kurie įkelti tam, kad galėtų atsidurti skautatinklyje. Populiariausias metų 
vaizdo įrašas – dainų konkurso „gražių dainelių daug girdėjau“ filmas (682 per-
žiūros). bendrai kalbant, vaizdo įrašai yra labai patrauklus ir interaktyvus būdas 
informacijos pateikimui ir į juos reikėtų investuoti daugiau laiko ir jėgų. 

soundcloud yra skautijos garso įrašų saugykla. 2013 metais ten neatsirado nei 
vienas naujas garso įrašas. šis kanalas veikia, kaip skautatinklio palaikomasis bei 
garso įrašų archyvas. garso įrašai skautijoje yra niša, kuri laukia entuziastų, kadan-
gi tai taip pat galėtų būti pakankamai patrauklus informacijos pateikimo būdas.

• iš metų plane nenumatytų veiklų, svarbiausia buvo – atnaujinta komuni-
kacijos strategija 2014 metams. su tarybos pirmininko pavaduotojos jorės 
astrauskaitės pagalba nustatytos vidinės ir išorinės komunikacijos kryptys, 
išsikelti tikslai ir rodikliai jiems pamatuoti. 

2013 metais didžiausias su komunikacija susijusios veiklos aktyvumas ir pastan-
gos buvo dedamos į jubiliejinę stovyklą bei jos viešinimą. tai atspindi ir socialinių 
tinklų turinys (didžioji dalis nukreipta į jubiliejinę stovyklą), ir skautatinklio lan-
komumas (daugiau informacijos apie stovyklą buvo talpinama www.js2013.lt), ir 
išorinės komunikacijos aktyvumas. taigi, po jubiliejinės stovyklos komunikacija 
aprimo ir 2014 metus turėtų pasitikti su naujomis kryptimis. 2014 metais ver-
ta peržiūrėti šiuo metu naudojamus komunikacijos kanalus, kadangi informacija 
apie lietuvos skautija išsibarsčiusi per 8 skirtingas vietas ir ne visos jos vienodai 
efektyviai veikia. informacijos surinkimas ir laikymas vienoje vietoje turėtų būti 
strateginė skyriaus kryptis.
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Bendradarbiavimas

komunikacijos skyrius aktyviai bendradarbiauja su kitais skyriais, teikdamas pa-
galbą leidinių apipavidalinime, redagavime ir kitose su komunikacija susijusiose 
srityse. taip pat skyriaus narė eglė šidlauskaitė aktyviai dalyvavo mokymų sky-
riaus veikloje, rengdama specialias reklamas skyriaus veiklos viešinimui. bendra-
darbiaujant su užsienio ryšių skyriumi buvo parengta informacija anglų kalba, kuri 
šiuo metu talpinama www.skautai.lt skiltyje „oficiali informacija“. drauge su ls 
tarybos pirmininko pavaduotoja jore astrauskaite, buvo parengta komunikacijos 
strategija 2014 metams. 

Ls atstovavimas kitų organizacijų veikloje

skyriaus narys karolis martinaitis dalyvavo všį „geros valios Projektai“ organi-
zuojamoje konferencijoje „ar geram darbui reikia reklamos?“. narys buvo dele-
guotas komunikacijos skyriaus. 
skyriaus vedėja laima dagytė dalyvavo tarptautiniuose lyderystės mokymuose 
„value based leadership“, organizuotuose švedijos skautų organizacijos. dalyva-
vimas vyko asmenine iniciatyva. 

PaRamoS PRITRaUkImo SkYRIUS 

Povilas kripas – skyriaus vedėjas. kuruoja 2% akciją ir materialinės paramos pri-
traukimą.
kornelijus bertulis – skyriaus vedėjo pavaduotojas. kuruoja pažymėjimo nuolaidų 
pritraukimą.
vilma lenkutytė – narė, kuruoja skautišką elektroninę parduotuvę.
simona klumbytė – narė, kuruoja projektinę veiklą.
Paulius mikelinskas – narys, organizuoja stovyklas „skautai – neskautams”. 
 

Žmonių poreikis

2014 m. skyrius ieškos naujų narių, kuruojančių paramos pritraukimą regionuo-
se. norime pritraukti dar bent 2–3 žmones, kurie kuruotų paramos pritraukimo 
(tiek materialinės, tiek pažymėjimo nuolaidų, tiek 2% gPm akcijas) veiksmus 
kraštuose. ruošiamės turėti mokymus skyriuje, todėl kompetencijos – motyvuoti 
dirbti savarankiškai žmonės. simona klumbytė minėjo, kad jei atsirastų norintis 
žmogus, jį galėtų apmokyti ir užleisti vietą skyriuje, nes dirba „iš reikalo”. Projektų 
rašymo žinios būtų privalumas. būtų labai gerai turėti narį, kuris dirbtų ties vers-
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lumo skatinimu.
 
Bendras skyriaus funkcijų įvertinimas

 stipriausiai veikė nuolaidų paieška, nes tai buvo prioritetinė 2013 m. veikla. 
daugiau žmonių reikia kraštuose.
 
skyriaus posėdžiai

 nuo rugsėjo mėn. kiekvieną trečiadienį vyko skyriaus sueigos, dalyvaudavo 
dažniausiai 2 žmonės – vedėjas ir pavaduotojas. viso įvyko 12 sueigų. 
 
veiklos plano ataskaita

 skyriaus per metus įgyvendintos veiklos:
• komercinės stovyklos „skautai–neskautams“. uždirbta 10.000 lt. surengtos 

2 stovyklos.
• trumpalaikė skautų namo nuoma trečiosioms šalims. nuo 2013 04 01 uždirb-

ta 1.154,25 lt.
• atributikos tiekėjų paieška įvyko dalinai ir vis dar vyksta.
• Projektų konkursų paieška ir paraiškų rengimas. 2013 metais lietuvos skauti-

ja visapusiškai arba daliniam veiklų finansavimui pateikė 16 projektų. 3 pro-
jektai nebuvo finansuoti. 4 projektai pateikti 2013 metais, tačiau lėšos skirtos 
2014 m. daliniam veiklų finansavimui. 9 projektai buvo įgyvendinti. 

• vienas projektas buvo pateiktas ir gautas finansavimas 2012 m., tačiau veikla 
įgyvendinta 2013 m.

• nario pažymėjimų nuolaidų sekimas ir informacijos sklaida: kas mėnesį nuo 
rugsėjo mėn. pritraukiamos 2–3 naujos nuolaidos, apie kurias nariai yra in-
formuojami kasmėnesiniais pranešimais www.skautai.lt.

 
stipriausiai 2013 m. skyriuje veikė naujų nuolaidų paieška. svarbiausias pasieki-

mas – sukurta 2% pritraukimo strategija. Pritraukta 10 naujų nuolaidų.
 

Bendradarbiavimas

daugiausia pastaruoju metu bendradarbiauta su ks ir tarybos pirmininku ren-
giant 2% pritraukimo strategiją. Įvyko 2 susitikimai kurių metu suformuota 2% 
paramos pritraukimo strategija 2014 metams.
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Ls atstovavimas kitų organizacijų veikloje

skyriaus vedėjas dalyvavo jCi lietuva rengtame seminare apie derybų įgūdžius. 
dalyvavimo tikslas – pagerinti derybinius įgūdžius, reikalingus paramai pritraukti. 
seminaras buvo labiau orientuotas į derybas tarp verslo subjektų, todėl seminaro 
nauda subjektyvi.

juBiLiejinė stovykLa „Gėrio PėDomis”

ko gero, svarbiausias 2013 m. renginys – jubiliejinė stovykla „gėrio pėdomis”, 
vykusi telšiuose, liepos 6–14 d. stovykla buvo išskirtinė tuo, kad pirmą kartą ją 
organizavo net kelios lietuvos skautiškos organizacijos – iš viso susirinko skautai 
iš 10 organizacijų.
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LIeTUvoS SkaUTIjoS XvII kaDeNcIjoS 
TaRYboS aTaSkaITa 2013 m.

2013 m. kovo 16 d. eilinio ls suvažiavimo metu buvo išrinkti 8 nauji ls tarybos 
nariai ir buvo sudaryta nauja Xvii kadencijos taryba. šios kadencijos tarybą suda-
rė šie nariai, kurie pasiskirstė į komitetus: 

tomas broga – tarybos pirmininkas; 
jorė astrauskaitė – tarybos pirmininko pavaduotoja; 
saulius arlauskas – tarybos pirmininko pavaduotojas, vidaus komiteto pirmininkas;
rūta jurkšaitė – vidaus komitetas;
rolandas Žiogelis – vidaus komitetas; 
lina dzimidaitė – vidaus komitetas; 
aistė lukaševičiūtė – vidaus komitetas;
tomas rakovas – strateginio komiteto pirmininkas;
visvaldas varžinskas – strateginis komitetas;
juozas Žemaitis – strateginis komitetas; 
janina joneliūnienė – strateginis komitetas;
saulius jurevičius – strateginis komitetas; 
simona klumbytė – strateginis komitetas;
viktorija ambrozevičiūtė – atstovavimo komitetas; 
vytenis simokaitis – atstovavimo komitetas; 
birutė taraskevičiūtė – atstovavimo komitetas;

2013 metais ir Xvii kadencijos metu taryba rinkosi 7 kartus į posėdžius ir atitin-
kamai pasiskirstytiems darbams atskiri tarybos nariai buvo įsitraukę ir į Pirmijos 
vykdomas veiklas. Posėdžių metu buvo nagrinėjami daugiau nei 80 klausimų. Pa-
grindiniai šios kadencijos darbai buvo:

1. nuostatų pakeitimai. Po suvažiavime priimtų sprendimų reikėjo pakeisti 
struktūrinius nuostatus. taip pat buvo priimti nauji pirmijos skyrių parei-
gybiniai nuostatai, buvo koreguojami garbės ženklų, nario mokesčio bei 
uniformų nuostatai, panaikinti ls kraštų seniūnų/konferencijų pirmininkų 
rėmimo nuostatai. vietoje pastarųjų nuostatų yra paruošta vyr. skautinin-
kės parengta tvarka.

2. skautų žemės projektas. tai jau nuo 2010 metų besitęsiantis projektas, 
kuris jau įgauna apčiuopiamus kontūrus ir darosi aiškesni poreikiai bei ga-
limybės įsigyti norimą sklypą. tai sudėtingas procesas reikalaujantis daug 
pastangų tiek ieškant finansinių galimybių, tiek potencialių, skautų porei-
kius atitinkančių, sklypų paieška bei šios investicijos reikalingumo ir nau-
dingumo įsisąmoninimui. 
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3. Patvirtinome organizacijos vadovybės rengiamų ataskaitų formas, pagal 
kurias bus atsiskaitoma organizacijos nariams. iki šiol nebuvo vieningai su-
tartos formos, dėl to kildavo nemažai nesutarimų jas rengiant ir tvirtinant.

4. buvo patvirtintas lietuvos skautijos saugios aplinkos principų sąvadas.
5. nemažai tarybos narių buvo įsitraukę i dta projektą, jubiliejinės stovyklos 

įgyvendinimą.

kadencijos pradžioje tarybos nariai pasiskirstė į tris komitetus: vidaus, atstova-
vimo ir strateginį. tarybos nariai labai daug laiko skyrė darbui komitetuose ir su 
Pirmijos skyriais.

komitetų veikla:

vidaus komitetas

šiuo laikotarpiu komitetas dirbo pagal darbo grupių prie ls tarybos veiklos re-
glamente numatytas veiklas. 

buvo konsultuojami ir teikiami nuostatų aiškinimai ls nariams ir kitiems orga-
nams. dirbta su Pirmijos skyriais. Pagrindinis šios kadencijos komiteto atliktas 
darbas – internetinės ls vadovų apdovanojimų, užimtų pareigų ir vyresniškumo 
laipsnių duomenų bazės sukūrimas. kūrimo darbai baigti, sekančios kadencijos 
laikotarpiu ji turėtų būti pabaigta pildyti. bus suvesta visa informacija nuo organi-
zacijos įsikūrimo iki einamų laikotarpių. 

vidaus komitetas ruošė ir rengė nuostatų redakcijas ls tarybai, tvirtinimui. 
rūpinosi aukštesniųjų vyresniškumo laipsnių ir apdovanojimų teikimu. Per 2013 
metų laikotarpį ls vadovams buvo suteikti šie laipsniai:

Paskautininkas:

alytaus kraštas: deimantė kašėtaitė, akvilė milkevičiūtė, morta strazdaitė, bar-
bora drąsutytė.
telšių kraštas: donatas barsys.
kauno kraštas: Povilas kripas, milda navaslauskaitė, vytenis natanas, justina lu-
kaševičiūtė.
marijampolės kraštas: rita marcelionytė, simona kurtinaitytė, eglė budrytė.
Panevėžio kraštas: vilma skibiniauskaitė.
vilniaus kraštas: rokas dovydėnas, mykolas gerliakas, Žymantė kasperavičienė, 
agnė.  martinaitytė, ieva rumšienė, algirdas strioga, sandra štukaitė, martynas 
švedas.
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Šiaulių kraštas: kamilė tirūnaitė, kornelijus bertulis, eglė Čaplinskienė, kristina 
andriulevičienė.  
tauragės kraštas: milda bacevičiūtė.
jūrų skautai: aurimas seilius.
skautininkas:           

Šiaulių kraštas: sergejus staponkus.
vilniaus kraštas: rolandas Žiogelis, laima dagytė, vytautas Zulonas, mantas si-
deravičius.

vyresnysis skautininkas:

alytaus kraštas: rita baranauskienė, onutė mincienė.  
klaipėdos kraštas: vygantas kiulkys.
marijampolės kraštas: benita mincevičiūtė.

suteikti apdovanojimai                      

lelijos ordinai:

klaipėdos kraštas: saulius motiekus. 
vilniaus kraštas: arūnas kemežys, egle andrejevaitė – kvedarienė.
kauno kraštas: birutė norkienė, gintautas užkuras.
Šiaulių kraštas: janina Žvirblytė - Paslavičienė, irma gorytė, romualdas Prasce-
vičius.
utenos kraštas: ugnius meškas.              

strateginis komitetas

gegužės mėnesį vykusio tarybos posėdžio metu kaune buvo suformuotas nau-
jasis strateginis komitetas, kurio pagrindinis tikslas – stebėti ls strategijos įgy-
vendinimą, rūpintis ilgalaikiu organizacijos veiklos planavimu ir veiklos vertinimu. 
Pagrindiniai komiteto darbai 2013 m. buvo šie:

organizacijos veiklos vertinimo priemonių kūrimas ir tobulinimas

 Pagrindinis komiteto darbas 2013 m. buvo organizacijos veiklos efektyvumo 
vertinimo priemonių ir sistemos kūrimas. siekiant tikslingai ir kryptingai planuoti 
organizacijos veiklą, būtina sistemingai vertinti organizacijos veiklą, rinkti ir anali-
zuoti skirtingus duomenis. tik žinodami konkrečius faktus (narių, veiklos, finansų 
ir kt. statistiką, vienetų situaciją, skautų veiklos detales) galėsime tinkamai valdyti 
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organizaciją, įvertinti savo stiprybes ir tobulintinas sritis. būtent tokio sistemingo 
veiklos vertinimo ir veiklos duomenų rinkimo priemonių iki šiol lietuvos skauti-
joje labai trūko, taigi, atsirado poreikis sukurti konkrečius įrankius organizacijos 
veiklai vertinti skirtingais lygiais. vieninga veiklos vertinimo metodika leistų ne 
tik organizacijos vadovybei, bet ir vienetams (kraštams, tuntams, draugovėms) 
stebėti savo veiklą ir lyginti skirtingų metų pasiekimus. tuo tikslu 2013 m. pra-
džioje buvo suformuota bendra tarybos ir Pirmijos narių darbo grupė. šioje gru-
pėje drauge dirbo tarybos strateginio komiteto nariai simona klumbytė, saulius 
jurevičius, visvaldas varžinskas ir tomas rakovas, o taip pat Pirmijos narės vyr. 
skautininkės pavaduotojos justina baliūnaitė, eglė Paulauskaitė bei suaugusiųjų 
skyriaus vedėja dovilė vinkevičiūtė. 

  metų pradžioje buvo sudarytas svarbių organizacijos veiklos rodiklių rinkinys, 
kuriame numatyta kokius konkrečius dalykus, kintamuosius turime kasmet regis-
truoti vertindami Pirmijos, tarybos, kraštų, tuntų ir draugovių veiklą. remiantis 
šia lentele (rodiklių matrica) buvo parengtos priemonės veiklai vertinti – atnau-
jintos vyr. skautininko, tarybos pirmininko ir Pirmijos skyrių vedėjų ataskaitų for-
mos, numatyta, kokią informaciją ir faktus būtina įtraukti į ataskaitą, kokius duo-
menis reikia fiksuoti. taip pat sudarytos internetinės veiklos vertinimo apklausos 
formos kraštams ir draugovėms, kurių pagalba bus siekiama kasmet surinkti 
daugiau duomenų apie vienetų narystę, veiklą, programą, ūkinę būklę ir kt. (šias 
apklausas planuojama įgyvendinti iki 2014 m. suvažiavimo, kad suvažiavime ga-
lėtume pateikti daugiau duomenų apie ls vienetų veiklą ir suprastume situaciją). 

Bendradarbiavimas su išeivijos lietuviais skautais ir 2018 m. 
lietuviškosios skautybės šimtmečio minėjimo planai

2013 m. rugpjūčio 7–17 d. jav vykusioje lss jubiliejinėje stovykloje „viltis“ da-
lyvavo 12 ls narių, tarp jų ir tarybos strateginio komiteto nariai simona klumbytė 
ir tomas rakovas, o taip pat tarybos pirmininko pavaduotoja jorė astrauskaitė 
bei Pirmijos nariai laima dagytė ir Povilas kripas. stovyklos metu vykusiame lss 
ir lietuvos skautų vadovybės posėdyje buvo aptarti planai pasaulio lietuviams 
skautams drauge minėti skautų judėjimo lietuvoje jubiliejų 2018 m. susitikimo 
metu sutarta su lss bendradarbiauti trijose veiklos srityse – bendri šimtmečio 
minėjimo renginiai, bendra 2018m. tautinės stovyklos koncepcija ir leidinio apie 
lietuviškosios skautybės jubiliejų išleidimas. tai buvo pirmasis organizuotas ls at-
stovų vizitas lss renginyje. šis susitikimas amerikoje ir planai drauge minėti jubi-
liejinius metus turi strateginę reikšmę lietuvos skautijos raidai. konkretūs bendri 
ls ir lss siekiai gali suartinti lietuvos skautus su pasaulio lietuviais, sudaryti dau-
giau narių galimybių ls ir lss nariams keliauti ir pažinti pasaulio lietuvius, o taip 
pat daryti teigiamą įtaką lietuvos ir išeivijos lietuvių skautų judėjimo įvaizdžiui ir 
partnerystėms.
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Bendradarbiavimas su Pirmija įgyvendinant nacionalines veiklas

metų eigoje strateginio komiteto nariai buvo aktyviai įsitraukę į kitų naciona-
linių veiklų įgyvendinimą drauge su ls Pirmijos nariais. komiteto nariai simona 
klumbytė ir tomas rakovas atstovavo ls tarybai nacionalinėje tarptautinio pro-
jekto „safe from Harm“ komandoje. 2013 m. komanda buvo susitikusi 2 kartus. 
drauge dirbant parengtas „saugios aplinkos principų sąvadas“, kurio tikslas puo-
selėti fizinį ir emocinį ls narių saugumą skautų veikloje. šie principai bus plačiau 
aprašyti ir išdėstyti metodinėje knygelėje skirtoje skautų vadovams, kurią darbo 
grupė parengs 2014 m. pradžioje. knygelėje bus pristatyta mokomoji medžiaga 
įvairiomis saugumo ir prevencijos temomis, o taip pat pateikti būtiniausių priva-
lomųjų veiklos dokumentų pavydžiai (pvz. tėvų leidimo vykti į renginį, sutarčių, 
stovyklos taisyklių ir pan.). ši metodika bus ilgalaikė priemonė padėsianti ls sa-
vanoriams geriau suprasti savo atsakomybę ir užtikrinti savo ir vaikų saugumą 
skautų veikloje.

be to, metų pradžioje komiteto nariai dirbo drauge su mokymų skyriumi pla-
nuojant metų veiklas. komiteto pirmininkas tomas rakovas drauge su mokymų 
skyriaus vedėja ieva vaitkevičiūte gegužės mėnesį atstovavo ls tarptautiniame 
mokymų koordinatorių susitikime. susitikimo metu pristatyta ls patirtis orga-
nizuojant „skautiškas akademijas“, skirtas naujiems skautų vadovams, taip pat 
įvertintas poreikis naudoti daugiau ir įvairių šiuolaikinių metodų mokymų orga-
nizavimui ls.

2014 m. baigiasi ls strateginio planavimo laikotarpis, todėl šiais metais pagrin-
dinė strateginio komiteto užduotis suorganizuoti ls veiklos vertinimo ir naujos 
strategijos kūrimo procesą, pasirinkti tinkamus metodus ir įtraukti ls narius į ilga-
laikį organizacijos veiklos programavimą.

atstovavimo komitetas

Pagrindiniai šio komiteto veiklos tikslai:

1. vieningo organizacijos atstovavimo gairių sudarymas;
2. atstovavimas lietuvoje įvairiose įstaigose ir užsienyje bei kitose organiza-

cijose;
3. jaunų, naujų žmonių įtraukimas į jaunimo politiką per regionų jaunimo or-

ganizacijų sąjungas „apskrituosius stalus.“

Pagrindiniai 2013 metų darbai:

„skautų forumas: pasaulis tau po kojomis“. 2013 metais toliau tęstas jaunų-
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jų organizacijos atstovų ugdymas ir jų kompetencijų kėlimas. rudenį įvykiuose 
mokymuose buvo dirbama efektyvios komunikacijos, tarptautinio skautavimo ir 
jaunimo politikos temomis.

mokymus vedė: laima dagytė ir jorė astrauskaitė, beatričė leiputė, birutė ta-
raskevičiūtė ir barbora drąsutytė, elena sinkevičiūtė, juozas meldžiukas.

atstovavimas institucijose. dalyvauta susitikime su lietuvos respublikos švie-
timo ir mokslo ministerijos viceministre edita tamošiūnaite. dalyvavo vyr. skauti-
ninkė ieva Žilinskienė, tarybos pirmininkas tomas broga, vytenis simokaitis. 

dalyvauta susitikime Pilietinės gynybos centre prie krašto apsaugos ministe-
rijos su direktore danguole bičkauskiene, kurio metu buvo aptartos tolimesnės 
bendradarbiavimo gairės. dalyvavo vyr. skautininkė ieva Žilinskienė, tarybos pir-
mininkas tomas broga, vytenis simokaitis. 

jaunimo politikos formavimas. dalyvauta 34–toje ir 35–oje lijot asamblėjoje. 
34–tos asamblėjos metu ls delegatais buvo: elena sinkevičiūtė, lukas kornelijus 
vaičiakas, Povilas dabrila, viktorija ambroževičiūtė. šios asamblėjos metu elena 
sinkevičiūtė buvo išrinkta į lijot valdybą. 

35–tos asamblėjos metu ls atstovavo: jorė astrauskaitė, Povilas dabrila, justi-
na lukaševičiūtė, morta strazdaitė. 

taip pat plėstos kompetencijos lijot organizuotame žiemos forume, dalyvau-
ta lijot darbo grupėse dėl jaunimo politikos pagrindų įstatymo, tarptautininkų 
grupės veiklose ir kt.

atstovavimas užsienyje. jorė astrauskaitė tapo Wosm europos regiono strate-
ginio prioriteto „jaunimo įgalinimas“ darbo grupės nare. ateinančius trejus me-
tus pagrindinė darbo grupės užduotis bus užtikrinti, kad atsakomybės ir laisvės 
veikti suteikimas jauniems žmonėms taptų ne atskira sunkiai suprantama veikla, 
o natūraliu skautiškojo metodo elementu, sėkmingai veikiančiu regiono organi-
zacijose narėse. 

lietuvos skautija pirmąkart organizavo baltijos jūros subregiono skautiškų or-
ganizacijų susitikimą. Pagrindinė organizatorė atstovavimo komiteto narė birutė 
taraskevičiūtė.

2013 m. rudenį elena sinkevičiūtė tapo Wosm europos regiono jaunimo atsto-
ve. elena atstovauja Wosm europos regioną įvairiuose europos komisijos, euro-
pos tarybos bei europos jaunimo forumo renginiuose ir iniciatyvose.

atstovavimo komiteto narė birutė taraskevičiūtė atstovavo Wosm europos re-
gioną pasaulinėje unesCo ir saudo arabijos vyriausybės organizuotoje konferen-
cijoje „jaunimo savanorystė ir dialogas“ saudo arabijoje, gruodžio 3–5 dienomis.
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šiais metais nevykdėme aktyvaus kraštų lankymo, nes visos pajėgos ir pastan-
gos buvo nukreiptos sėkmingam jubiliejinės stovyklos įgyvendinimui. nemaža 
dalis tarybos narių aktyviai įsitraukė tiek į organizavimą, tiek į darbą su vaikais. 
jubiliejinė stovykla yra vienas iš renginių, kurių metu visiems pasimiršta einamos 
pareigos ir dirbama bendro tikslo vardan. iš ties nuostabus jausmas sutikti vieno-
je vietoje šitiek bendraminčių ir žmonių, savanoriškais pagrindais aukojančių savo 
laiką darbui su vaikais ir jaunimu.

jau kuri laiką, organizacijos narių skaičius, susimokėjusių nario mokestį, nekin-
ta. tačiau tai nereiškia, kad organizacijoje nevyksta pokyčiai. iš esmės auga suau-
gusių žmonių skaičius ir atitinkamai mažėja vaikų skaičius. judėjimas iš esmės yra 
sustingęs ir nebesiplečia. naujai atėję nariai padengia pasitraukusius iš judėjimo. 
nedidėja ir vienetų skaičius. Pastaruoju metu pradėjus aiškiau stebėti ir kontro-
liuoti narystę, vienetų skaičius apmažėjo, nes neatitiko struktūriniuose nuosta-
tuose numatytų normatyvų. 

didėjantis suaugusių narių skaičius galėtų reikšti galimybę steigtis naujiems vie-
netams. tačiau taip nėra. iš dalies dėl to, kad stiprėja vyresniųjų skautų programa 
ir didėja jaunimo skaičius, kuris dalyvauja šioje amžiaus grupėje.

gausus ir stabilus narių skaičius garantuotų judėjimo stabilumą ir savarankiš-
kumą. tarkime, 3500–4000 narių susimokėjusių nario mokestį dėka organizacija 
taptų savarankiškesnė ir stabilesnė, nes sumokėto nario mokesčio pakaktų orga-
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nizacijos administraciniam išlaikymui, o visos pritrauktos papildomos lėšos būtų 
nukreiptos didesnei narių gerovei ir t. t.

organizacijos strateginiuose tiksluose nėra numatyta plėtra ir aktyvi sklaida re-
gionuose. iš esmės įgyvendiname vertybinę ir emocinę strategiją, o ne ambicingą 
ir į rezultatą nukreiptą strategiją. tai gerokai apsunkina organizacijos vadovybės 
darbą ir didina atotrūkį tarp organizacijos narių ir vadovybės. išeina taip, kad or-
ganizacijos vadovybė rengdama veiklos planus vadovaujasi strateginiais tikslais, 
kurie paremti emocija ir jausmais šiuo metu, o organizacijoje su vaikais dirbantys 
vadovai dirba darbą, kuris atspindi rezultatą. tokiu būdu atsiranda daug nesusi-
pratimų derinant lūkesčius ir poreikius.

mano įsitikinimu, skautai kaip judėjimas yra aukštesnių standartų ir vertybių 
nei visuomenėje susiklosčiusi aplinka ir mąstysena. Priimdami strategiją nustatė-
me vertybinį prioritetą pirmu prioritetu. visos skautiškos vertybės yra aprašytos 
ir išsakytos įžodyje bei priesakuose. telieka jų laikytis. deja, bet kartais organi-
zacijos vadovams klausimas dėl rūkymo ir alkoholio vartojimo (kas nėra iki galo 
sutarta) yra žymiai svarbesnis nei sąžiningas savo pareigų atlikimas. daug dau-
giau laiko ir emocijų skiriame diskusijoms dėl suaugusių žmonių žalingų įpročių, 
nei pareigingumui. taip mes per dažnai sau leidžiame neatlikti prisiimtų pareigų, 
darbų ir kitų atsakomybių, nesusimokėti narystės mokesčio ir t. t. tada kyla labai 
rimtas klausimas – kokias gi mes iš tikrųjų ugdome vertybes? tokiu būdu tampa-
me ne ką geresnė visuomenės dalis, kuri gali sau leisti turėti tik teises, bet jokių 
pareigų, nemokėti mokesčių, gyventi iš pašalpų, nes darbas ne prestižas, vengti 
atsakomybės ir t. t. juk viskas prasideda nuo mažų darbų, atsakomybių ir pareigų.

norėtųsi, kad judėjimas išsilaisvintų iš asmeniškumų ir vertybių suvokimo kri-
zės ir pajudėtų į priekį, kad galvotume apie lietuvos ateitį bei kurtume pilietinę 
visuomenę.

labai noriu padėkoti visiems, kurie savo darbu kuria gerus darbus kitiems, kurie 
sąžiningai atlieka savo pareigas, kurie skleidžia skautiškus principus ir idėją. dėko-
ju visiems kadenciją baigiantiems broliams ir sesėms! 

broliai ir sesės, budėkime!

Pagarbiai

tomas broga
tarybos pirmininkas
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Ls kraŠtų seniŪnų ataskaita 2013m.

2013 m. kraštų seniūnų/konferencijos pareigas ėjo šie broliai ir sesės:

vilniaus kraštas – vaidas ulkė, nuo 2013 m. gegužės mėn. vytautas Zulonas
kauno kraštas – matas dominas
klaipėdos kraštas – Žibutė gadeikytė
Panevėžio kraštas – lina rinkauskaitė
šiaulių kraštas – janina Žvirblytė–Paslavičienė
utenos kraštas – ugnius meškas
marijampolės kraštas – rūta jurkšaitė
tauragės kraštas – jolita kuzmienė, nuo 2013 m. gegužės mėn. danutė dauno-
rienė
telšių kraštas – nijolė ruškienė, nuo 2013 m. rugsėjo mėn. tomas Čebatorius
alytaus kraštas – deimantė kašėtaitė
jūrų skautų konferencija – jurgis uleckas
oro skautų draugovė – vainius Pilkauskas

alytaus kraštas

krašto organizuoti renginiai:
• skautiškos jurginės. 2013m. balandžio 24 d., per pačias jurgines, į alytaus 
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dainavos pagrindinę mokyklą susirinkusiems skautams iš 4 draugovių patyrę 
skautai papasakojo apie šios šventės tradicijas, vyko viktorina, orientacinis 
žaidimas bei vakaro laužo programa. renginio viršininkė – sesė marija but-
kevičienė. 

• Patyrusių skautų žygis. 2013m. birželio 10 d. patyrę skautai iš 3 draugovių žy-
giavo maršrutu alytus – radžūnai – alytus. Žygio metu vyko įvairios užduotys. 
Žygio viršininkas – brolis gintaras Žilionis.

• Partizanų atminimas. 2013m. spalio 30 d. 3 draugovių atstovai alytaus mies-
to kapinėse tvarkė partizanų kapus, pasodino 500 tulpių svogūnėlių, uždegė 
žvakutes. renginio viršininkas – brolis gintaras Žilionis.

• alytaus krašto rudeninis sąskrydis, organizuotas patyrusių skautų, vyko 
2013m. lapkričio 23 d. dalyvavo 5 draugovių skautai. renginio metu nauji 
nariai davė įžodį, visi dalyviai komandomis žaidė pasitikėjimo žaidimus, vaka-
rojo prie „laužo“ alytaus dainavos pagrindinėje mokykloje. vadovai dalyvavo 
proto mūšyje. sąskrydžio viršininkės – sesės marija butkevičienė ir justė mi-
lutytė.

• atrankinis dainų konkursas „gražių dainelių daug girdėjau“. alytaus dzūkijos pa-
grindinėje mokykloje 5 kolektyvai varžėsi dėl galimybės patekti į nacionalinį konkur-
so finalą. Pagrindinė atrankinio konkurso organizatorė – sesė rita baranauskienė.

jūrų skautų konferencija

konferencijos organizuoti renginiai:
• jūrų skautų gimtadienis „91 metras virš jūros lygio”. 2013 m. kovo 9–10 d. 

jūrų skautai susirinko vilniuje, kopė aukščiausiais vilniaus kalnais ir lindo į 
giliausius požemius (katedros rūsius), minėdami 91-ąjį savo gimtadienį. 

• vasaros sezono uždarymas. 2013 m. rugsėjo 21–22 d. Žydiškėse, trakų rajo-
ne, prie skaisčio ežero, jūrų skautai paskutinį kartą šiais metais išplaukė į eže-
rą plaustais, vykdė įvairias komandines užduotis, paruošė inventorių žiemai, 
o vakare šildėsi prie laužo. viršininkė – sesė dovilė vinkevičiūtė.

tarptautiniai renginiai, kuriuose dalyvavo konferencijos atstovai:
• tarptautinė regata „tall ship races“, baltijos jūra ir uostai. regatoje kaip lietu-

vių burlaivio „brabander“ arba lenkų burlaivio „general Zaruski“ įgulos nariai 
dalyvavo 2 patyrusios jūrų skautės, 2 kandidatės į gintares, ir 3 vadovai (-ės).

• mokymai „value based leadership”, švedija, danija, suomija, latvija. tai šve-
dijos skautų organizacijos „scouterna“ iniciatyva organizuojami tarptautiniai 
mokymai skautų vadovams lyderystės temomis. sesė dovilė vinkevičiūtė 
šiuose mokymuose iki 2013m. balandžio dalyvavo kaip dalyvė, o nuo 2013m. 
birželio – kaip mokymų vedėja.

• „scouting train“ konduktorių akademija, vokietija. 2014m. vasarą įvyksiančio 
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vokiečių skautų projekto „scouting train“ (kelionės traukiniu nuo europos iki 
baikalo) konduktorių mokymuose dalyvavo 1 jūrų skautų atstovė – sesė biru-
tė taraskevičiūtė. 

kauno kraštas

krašto organizuoti renginiai:
• skautiškos jurginės „kaip jurgis smaką dobė”. 2013 04 27 kauno kraštas orga-

nizavo nacionalinį lietuvos skautijos renginį – Pavasario šventę. Į rumšiškes 
susirinkę skautai iš visos lietuvos ieškojo piktojo slibino, pakeliui patirdami 
išbandymų ir spręsdami įvairius galvosūkius. o jį suradę ir nudobę gavo pel-
nytą prizą – saldainių lietų, ir linksmybes liaudiškų šokių rateliuose. renginio 
komendantas – brolis matas dominas.

• atrankinis dainų konkursas „gražių dainelių daug girdėjau“. 

tarptautiniai renginiai, kuriuose dalyvavo krašto atstovai:
• the scouting academy 2013, belgija. kasmet Wosm organizuojamoje skau-

tiškoje akademijoje naujų žinių sėmėsi 3 vadovai iš kauno krašto.
• tarptautinė regata „tall ship races“, baltijos jūra ir uostai. regatoje kaip lie-

tuvių burlaivio „brabander“ įgulos narė dalyvavo 1 patyrusi skautė iš kauno 
krašto.

• lietuvių skautų sąjungos jubiliejinė stovykla „viltis“ ohajuje, jav. šioje lie-
tuvių skautavimo 90mečiui skirtoje stovykloje lietuvą atstovavo 10 skautų iš 
lietuvos, tarp jų – 3 kauno krašto vyr. skautai. stovykla vyko 2013 m. rugpjū-
čio 7–17 d.

klaipėdos kraštas

krašto organizuoti renginiai:
• r. baden Powell gimtadienis–aukcionas. vasario 22 d. organizuotas aukcio-

nas pavyko puikiai, surinktos lėšos panaudotos vykstant į jubiliejinę stovyklą. 
• „Žygio ir dainos“ konkursas. klaipėdos krašto skautai vieni iš kitų pasimokė 

rikiuotės pranašumų, pasitikrino, ar tvarkingos uniformos, ir rungtyniavo, kas 
žygiuodami dainuoja garsiausiai.

• sezono atidarymas. Pirmoji savaitgalio trukmės stovykla gamtoje klaipėdos 
krašto skautams ir svečiams su įvairiomis užduotimis dieną, vakaro laužu vyko 
2013 m. gegužės 10–11 d. juodkrantėje.

• sezono uždarymas. 2013 m. rugsėjo 21–22 d. klaipėdos krašto skautai pasku-
tinį kartą šiais metais leido savaitgalį gamtoje, judrėnuose. 

• atranką į dainų konkursą „gražių dainelių daug girdėjau“. 
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tarptautiniai renginiai, kuriuose dalyvavo krašto atstovai:
• tarptautinė regata „tall ship races“, baltijos jūra ir uostai. regatoje kaip lietu-

vių burlaivio „brabander“ arba lenkų burlaivio „general Zaruski“ įgulos nariai 
dalyvavo 4 patyrę skautai (-ės) iš klaipėdos krašto.

marijampolės kraštas

krašto organizuoti renginiai:
• šaltibalčiai. 2013 m. vasario 22–23 d. kazlų rūdoje vyko žiemos stovyklėlė 

kandidatams į skautus. viršininkė – sesė audronė levickienė.
• Žalios vyšnios‘13. 2013 m. kovo 2–3 d., vadovaujant sesei simonai kurtinaity-

tei, višakio rūdoje vyko tradiciniai mokymai kandidatams į patyrusius skau-
tus. 

• draugystė – savaitgalio trukmės stovykla skautams ir kandidatams į skautus 
bei visiems, norintiems labiau pažinti vieni kitus, atkeliavusius iš skirtingų 
krašto vietų. taip pat tiems, kurie neturi galimybės vykti į krašto vasaros sto-
vyklą (šiemet – jubiliejinę stovyklą). stovykla vyko jurgežeriuose 2013m. ge-
gužės 31–birželio 2 d., viršininkė – sesė audronė levickienė.

• europos šalys. 2013 rugpjūčio 12–17 d. marijampolės krašto Prienų tuntas 
organizavo stovyklą ignatavos k., Prienų rajone. stovyklos viršininkė – sesė 
audronė ramoškienė.

• nebūk grybas! stovykla pradedantiems skautauti, vyko 2013 m. rugsėjo 27–
28 d. kazlų rūdoje, viršininkė – sesė audronė levickienė.

• marijampolės krašto rudens sueiga – tai tradicinė rudens sueiga, kurioje su-
sirenka skautai iš viso krašto bei svečiai iš kitų kraštų (šįkart atvyko skautų iš 
tauragės ir kauno kraštų). sueiga vyko 2013 m. spalio 18–19 d. išlauže, virši-
ninkė – sesė alma liutkienė.

• atranka į dainų konkursą „gražių dainelių daug girdėjau“. 

tarptautiniai renginiai, kuriuose dalyvavo krašto atstovai:
• time for Partnership. lenkijoje vykusiuose jaunimo mainuose 2013 m. liepos 

1–9 d. dalyvavo vienas patyręs skautas iš marijampolės krašto.
• skautų stovykla Walne, lenkija. joje 2013 m. liepos 21–25 d. stovyklavo 4 

patyrę skautai ir 4 vadovai iš marijampolės krašto. 
• mokymai apie organizacijos augimą ir kaip jį valdyti, danija. 2013m. balan-

džio mėn., dalyvavo 1 vadovas. 
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oro sk. a. arbačiausko draugovė

Draugovės organizuoti renginiai:
• sklandymo stovykla. kasmetinė sklandymo stovykla Paluknio aerodrome 

vyko 2013m. rugpjūčio 10–20 d. joje 11–15 metų oro skautai lavino vaikiško 
sklandytuvo valdymo iš įgūdžius. šios stovyklos pagrindinis tikslas yra pasi-
ruošti vaikų sklandymo varžyboms – v. Pakarsko taurei. stovyklos viršininkas 
– s. sk. vytautas kašėta.

• v. Pakarsko taurė (sklandymo varžybos). 2013 m. rugpjūčio 21–24 d. vykusio-
se varžybose dalyvavo keturios sklandytojų komandos. oro skautų komanda 
– trys broliai ir sesė – bendroje komandinėje įskaitoje skautai užėmė antrąją 
vietą. varžyboms vadovavo s. sk. vytautas kašėta.

tarptautiniai renginiai, kuriuose dalyvavo draugovės atstovai:
• tarptautinė regata „tall ship races“, baltijos jūra ir uostai. regatoje kaip lietu-

vių burlaivio „brabander“ įgulos narys dalyvavo 1 oro skautų vadovas – s. sk 
mantas dmukauskas. 

Panevėžio kraštas

krašto organizuoti renginiai:
• Protų mūšis. 2013m. sausio 25 d., organizavo mažoji patyrusių skautų taryba. 

užsigrūdinę, protingi, smalsūs ir drąsūs skautai stojo į kovą ne tik su siau-
čiančiu gripu, bet ir bandė išsiaiškinti, kurio tunto komanda visgi gudriausia. 
komandas sudarė visų amžiaus grupių skautai (6 skautai) + vadovas, kuris 
nepabijojo stoti į kovą ir patikrinti savo žinių bagažo. varžėsi po 4 komandas iš 
kiekvieno tunto. renginys vyko „minties“ gimnazijoje, viršininkė – sesė jūratė 
gelžinienė.

• Žygio ir dainos konkursas. 2013m. vasario 22d. vykusiame konkurse varžėsi 6 
draugovės, prizines vietas užėmusios algirdo gustaičio, medeinos ir Žemynos 
draugovės gavo piniginius paskatinimus. konkursas vyko „Ąžuolo“ pagrindi-
nėje mokykloje, viršininkė – sesė donata šatienė. 

• „Pavasaris ant sniego“ (sezono atidarymas). 2013m. balandžio 5–7d. nors 
organizatoriai ir juokavo dėl pavadinimo, tačiau pavasaris šių juokų nesupra-
to. šis atidarymas vyko gražioje ir jaukioje „ustronės“ sodyboje, netoli kreke-
navos miestelio. atvažiavę skautai įsikūrė juozo tumo – vaižganto ir knygne-
šių muziejuje. stovyklos viršininkas – brolis kęstutis kulikauskas.

• „Saulė šviečia visada“ (vasaros stovykla). 2013m. birželio 7–9 d. stovyklos 
programa buvo sukurta vadovaujantis skautų šūkiu „dievui, tėvynei, ar-
timui“. stovyklautojai ne tik žaidė aktyvius įvairius liaudies žaidimus, bet ir 
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tvarkė slėnio aplinką, diskutavo apie žmogiškas vertybes ir draugystę. taip 
pat dalyvavo įvairiuose užsiėmimuose: mokėsi ugdyti emocijas, socialinį ben-
dravimą, kūrybiškai piešti, mokėsi pasakoti apie nuotykius, kuriuos patyrė su 
gauja, pažinti savo apylinkes, augalus. stovykla vyko krekenavos regioninia-
me „girinio takas“ parke, viršininkė – sesė ilona dauderienė.

• „Metų kraitis“. be „skautatinklio“ gimtadienio šį rudenį kraštas šventė ir kelių 
skautų tuntų vadovių – mokytojos editos vanagienės iš Panevėžio r. vado-
klių vidurinės mokyklos, mokytojos vaidos bakšienės iš Panevėžio senvagės 
pagrindinės mokyklos, soc. pedagogės ingos bučiūnienės iš Panevėžio nevė-
žio pagrindinės mokyklos ir mokytojos jurgitos kuprinskienės iš Panevėžio r. 
velžio gimnazijos – vienerių metų vadovavimo skautams sukaktį. šių vadovių 
dėka rugsėjo 20–22 d. Panevėžio rajone spirakių kaime buvo surengta Pa-
nevėžio krašto skautų rudens stovykla „metų kraitis“. joje dalyvavo daugiau 
nei 100 skautų iš visų trijų tuntų: „nevėžio“, „aukštaitijos“ ir „skaistakalnio“. 
viršininkė – sesė jurgita kuprinskienė.

• „Skautai budi, nemiega“. rudens savaitgalio stovykla vyko 2013 m. spalio 25–
27d. kriaunų pagrindinėje mokykloje rokiškio raj., viršininkė – sesė eleonora 
baršienė.

• Nerk į pusnį (žiemos stovykla). 2013 m. gruodžio 13–14 d. Į šią stovyklą su-
gužėjo skautai iš visų trijų Panevėžio krašto tuntų, joje dalyvavo ir Panevėžio 
rajono velžio gimnazijos draugovės „austėja“ skautai, socializacijos projekto 
„skautauk“ dalyviai. susirinko daugiau nei 100 dalyvių! stovykloje buvo už-
rišti keli skautų ir keli patyrusių skautų kaklaraiščiai. stovykla vyko „Minties“ 
gimnazijoje, viršininkė – sesė jūratė gelžinienė.

• atranka į dainų konkursą „Gražių dainelių daug girdėjau“. 

Šiaulių kraštas

krašto organizuoti renginiai:
• Skautiška olimpiada. tai tradicinės ir netradicinės sportinės rungtys draugo-

vėmis. olimpiadoje taip pat dalyvavo ir 10 gruzdžių gimnazijos moksleivių 
bei mokytoja. renginys vyko 2013 m. sausio 25–26 d. gruzdžiuose, šiaulių r., 
viršininkė – sesė janina Žvirblytė Paslavičienė. 

• Susikaupimo diena. 2013 m. vasario 22 d. susirinkę šiauliuose, skautai pasiti-
ko saulę ir žaidė orientacinį žaidimą skiltimis. 

• Pirmasis laužas. 2013 m. gegužės 18 d. skautai žygiavo rėkyvos pelkėmis, 
pakeliui gaudami vytiškas užduotis, o vakare šildėsi ir linksminosi prie laužo. 
Žygio vadovas – brolis sergejus staponkus.

• Patyrusių skautų žygis. 2013 m. birželio 21–22d . į žygį išėję patyrę Panevėžio 
krašto skautai ėjo Pašvinės kaimo apylinkėmis, žaidė komandinius žaidimus. 
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taip pat vyko patyrusių skautų įžodis. Žygio vadovė – sesė janina Žvirblytė 
Paslavičienė. 

• Paskutinis laužas Kukū! Labas! vyko 2013 m. rugsėjo 27–28 d. dambavos kai-
me, radviliškio rajone. skautai stengėsi susiorientuoti naktiniame ir dieninia-
me labirintuose, žaidė komandinius žaidimus, orientacinį žaidimą skiltimis, 
vakarojo prie laužo. viršininkė – sesė janina Žvirblytė Paslavičienė. 

• konferencija „Skautiškos tarnystės kelyje“. konferencija, skirta kupolės vyres-
niųjų skaučių ir antano saulaičio skautų vyčių būrelių veiklos 10-mečiui, vyko 
2013 m. spalio 26 d. skaityta 11 pranešimų. jos metu vyko aušrininko dr. 
jono šliūpo archyvo skautiškų leidinių ir dokumentų paroda ir jos pristaty-
mas. konferencijoje dalyvavo vyr. skautai iš beveik visų lietuvos skautijos vyr. 
skautų būrelių, taipogi svečiai iš kitų organizacijų: lietuvos skautų sąjungos 
(2 asm.); Žemaitijos skautų organizacijos (2 asm.); studentų skautų organi-
zacijos (jie taip pat ir ls nariai); skautų tėvai (5 asm.), šiaulių universiteto 
gimnazijos mokytojai (3 asm.).

• atranka į dainų konkursą „Gražių dainelių daug girdėjau“. 

tauragės kraštas

krašto organizuoti renginiai:
• dainų šventė „r. baden–Povelio vaikai dainuoja lietuvai“. renginys vyko 

2013 m. kovo 8 d. jurbarko giedraičio – giedriaus gimnazijoje, viršininkė – 
sesė aušra Žižienė. 

• 2013 m. rugpjūčio 30 d. tauragės krašto skautai dalyvavo jurbarko miesto 
miestelėnų šventėje, kur buvo įkūrę skautišką kaimą. delegacijos viršininkė 
buvo sesė danutė daunorienė.

• rudens sueiga „kalbėk, skaute, tarmiškai”. 2013m. spalio 25–26 dienomis 
laukuvos norberto vėliaus gimnazijoje  (šilalės r. ) vykusioje sueigoje dalyva-
vo skautai iš visų krašto tuntų ir draugovių, į svečius atvyko ir „brėkštos“ vyr. 
skaučių būrelio atstovės. 2013 m. buvo tarmių metai, todėl kiekviena drau-
govė pristatė savo kraštą tarmiškai ir dalyvavo įvairiose su krašto tradicijomis 
ir istorija susijusiose veiklose. taip pat įvyko patyrusių skautų ir suaugusiųjų 
skautybėje įžodis. viršininkė – sesė rima milkintienė.

• skautų sueiga „skautiški oskarai”. 2013m. gruodžio 8 d. smalininkų  l.meš-
kaitytės pagrindinėje mokykloje susirinkę tauragės krašto skautai varžėsi 
skautoramoje, žaidė naktinį žaidimą lauke, vakarojo laužo programoje. buvo 
suorganizuotas atrankinis skautiškos dainos konkursas „gražių dainelių daug 
girdėjau”. viršininkė – sesė jolita kuzmienė
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telšių kraštas
krašto organizuoti renginiai:
• sezono uždarymas „Paskutinis laužas”. 2013 m. rugsėjo 14 d. laumės pėdoje, 

biržuvėnuose, visi rinkosi praleisti dieną istorinėje stovyklavietėje, kur nuo 
seno stovyklavo telšių skautai. dieną visų laukė smagios rungtys ir žaidimai, 
vakare – paskutinis 2013 metų laužas.

• Gimtadienis. 2013m. spalio 26d. telšių krašto skautai šventė jau 24–ąjį savo 
gimtadienį. Po dienos linksmybių, vakarą baigė audringa miško žvėrių daina 
vakaro lauže, o geriausiai pasirodžiusios ir išradingiausiai miško žvėrimis per-
sirengusios skiltys buvo apdovanotos prizais. 

tarptautiniai renginiai, kuriuose dalyvavo krašto atstovai:
• Agora. tai kasmetinis europos skautų regiono organizuojamas renginys vy-

resniesiems skautams ir kandidatams (roveriams) iš visų europos šalių, skir-
tas diskutuoti apie vyr. skautavimą, projektų valdymą, jaunimo įgalinimą, 
mentorystę ir kitas aktualias temas. tradiciškas jis vyksta šveicarijoje, tarp-
tautiniame kanderštego skautų centre. 2013 m. balandžio 10–14 d. vykusia-
me renginyje dalyvavo ir telšių krašto atstovė – sesė kornelija ulskytė.

utenos kraštas

krašto organizuoti renginiai:
• Krašto sezono uždarymas. 2013 m. rugsėjo 20–21 d. šis tradicinis renginys 

yra skirtas ne tik paskutinį kartą pastovyklauti gamtoje, bet ir paminėti svė-
dasų draugovės gimtadienį. stovyklavimas ir visi užsiėmimai vyko lauke, mo-
liakalnio kaime, netoli svėdasų. viršininkė – sesė asta Fjellbirkeland.

• atrankinis dainų konkursas: „gražių dainelių daug girdėjau“ vyko 2013 m. 
gruodžio 6 d. šis renginys utenos krašte organizuojamas jau daug metų, ta-
čiau šįkart susirinko gausesnis nei visada atlikėjų skaičius. konkursas vyko 
utenos bažnyčioje „tikėjimo žodis“, viršininkas – brolis ugnius meškas. 

tarptautiniai renginiai, kuriuose dalyvavo krašto atstovai:
• ORUR (Организации Российских Юных Разведчиков) sąskrydis. 2013 m. 

liepos mėn. vykusiame rusijos skautų organizacijos sąskrydyje dalyvavo ir 7 
svečiai iš utenos krašto. 

vilniaus kraštas

krašto organizuoti renginiai:
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• Sausio 13–osios minėjimas. organizuotas dalyvavimas miesto renginiuose.
• Vasario 16–osios minėjimas. organizuotas dalyvavimas miesto renginiuose.
• R. Baden–Powell’io gimtadienis. kaip ir kasmet, buvo organizuojamos įvairios 

žiemos linksmybės tiek mažiems, tiek dideliems: čiuožinėjimas rogutėmis, 
skautorama, vadovų arbatėlė vakare.

• Kaziuko mugė. 2013 m. kovo 5 d. vilniaus skautai tradiciškai pardavinėjo rank-
darbius, už juos surinktas lėšas paaukojo vilniaus skautų centro išlaikymui.

• atranka į dainų konkursą „Gražių dainelių daug girdėjau“. 

tarptautiniai renginiai, kuriuose dalyvavo krašto atstovai:
• Agora. tai kasmetinis europos skautų regiono organizuojamas renginys vy-

resniesiems skautams ir kandidatams („roveriams“) iš visų europos šalių, 
skirtas diskutuoti apie vyr. skautavimą, projektų valdymą, jaunimo įgalinimą, 
mentorystę ir kitas aktualias temas. tradiciškas jis vyksta šveicarijoje, tarp-
tautiniame kanderštego skautų centre. 2013 m. balandžio 10–14 d. vykusia-
me renginyje dalyvavo ir sesė iš vilniaus krašto – akvilė milkevičiūtė.

• lietuvių skautų sąjungos jubiliejinė stovykla „Viltis“ ohajuje, jav. šioje lie-
tuvių skautavimo 90-mečiui skirtoje stovykloje lietuvą atstovavo 10 skautų 
iš lietuvos, tarp jų – 7 patyrę ir vyresnieji skautai iš vilniaus krašto. stovykla 
vyko 2013 m. rugpjūčio 7–17 d.

kraštų aktyvumas skautai.lt svetainėje
Per 2013 m. skautai.lt sulaukė 251 narių straipsnio. aktyviausi buvo vilniaus kraš-

to skautai, o aktyviausias metų rašytojas – tomas rakovas (ls taryba, vilniaus kr.)

 

 

straipsniai pagal kraštus

kauno kr.
marijampolės kr.
klaipėdos kr.
Panevežio kr.
šiaulių kr.
tauragės kr.
telšių kr.
utenos kr.
vilniaus kr.
oro skautai
jūrų skautai
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RĖMĖJAI IR PARTNERIAI 2012 m.
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