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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 skyriuje, užsienio reikalų skyriuje, mokymų skyriuje (lektoriai, kurie norėtų vesti mokymus). 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 (hostelio) 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 nuspręsta padaryti Patyrusių skautų konferenciją, kurioje turėjo galimybę dalyvauti
daugiau patyrusių skautų iš kiekvieno krašto, kurios metu jaunimui užduoti 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 keičiasi 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 įgyvendinta 2013 m. Taip pat buvo tęsiamas projekto „Dievui. Tėvynei. Artimui“ įgyvendinimas.
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Religinių gairių Lietuvos skautijoje leidinio
leidyba

Lietuvių
Katalikų
religinės
šalpos
fondas

Pastatykime
bokštą!

Dvasinės
knygos
leidyba

Išleisti Religinių
gairių Lietuvos
skautijoje leidinį

Pionerijos ir
laužavedžių mokymai.
Statiniai Lietuvos
skautijos nacionalinės
būstinės kieme.

Jaunimo
tarptautinio
bendradarbiavimo
agentūra

Pionerijos ir
laužavedžių
mokymai

Leistas Religinių gairių leidinys

Įvyko pionerijos ir laužavedžių
mokymai.

2 520,00 Lt

10 023,00 Lt

9.950,00 Lt

Europos
Sąjungos
programa
Daphne III

Užfiksuota vadovų nuomonė
įvairiais klausimais, susijusiais
su vaikų ir jaunimo saugumo
užtikrinimu.
Parengtos Lietuvos skautijos
Saugios aplinkos principų
sąvado gairės.
Europinių susitikimų metu
projekto pradžios susitikime
Madride buvo parengtas
preliminarus veiklų planas,
bei projekto vidurio susitikime
Bratislavoje buvo pristatytas
projekto vykdymas nacionaliniu
lygmeniu bei aptartos galimybės
tobulinti numatytas veiklas

Safe
from Harm!
Creating
a safe
environment
for children
and young
people in
youth
organisations

„Dievui.
Tėvynei.
Artimui“

5 neformalios
diskusijos („Vadovų
arbatėlės“) Jubiliejinėje stovykloje „Gėrio
pėdomis“ ir LS vadovų
sąskrydyje.
Nacionalinės projekto
komandos susitikimas.
Saugios aplinkos
principų sąvado
projekto pristatymas
bei konsultacijos su
kraštų seniūnais, Etikos
komisija bei Taryba.
Paskelbtas

1.002000,00 Lt.

Privalomuosiuose saugos ir
higienos mokymuose dalyvavo
100 LS vadovų. II lygio skautiškose akademijose dalyvavo
300 LS vadovų.

2013 m. įvyko II lygio
Skautiškos akademijos.
Taip pat privalomieji
saugos ir higienos
mokymai vadovams,
Jubiliejinė stovykla
„Gėrio pėdomis“.

Projekto
biudžetas
2013 m.

Projekto veiklų
rezultatas

Pagrindinės projekto
veiklos

Remiantis įvairių
organizacijų
patirtimi, kurti ar
stiprinti skautų vadovų informavimo
ir mokymo priemones, padedančias
apsaugoti skautiškų
organizacijų veiklose dalyvaujančius
vaikus bei jaunimą
nuo smurto ir sudaryti visapusiškai
saugią skautavimo
aplinką.

Kas
finansavo

Organizacijos
narių plėtra

Projekto tikslas

Europos
socialinio
fondo
agentūra

Projekto
pavadinimas

Lentelėje pateikiami svarbiausi įgyvendinti projektai 2013 m.

Lietuvos skaučių seserija –
Skautuva, Studentų skautų
organizacija.

Projekto partneriai

0 Lt.

0 Lt.

–

–

Projekto koordinatorius:
WOSM (World Organisation of
Scout Movement) Europos
regiono biuras.
Projekto partneriai: Ispanijos
skautų organizacijos ASDE bei
katalikų skautų judėjimas MSC,
3332,00 Lt.
Kipro skautų asociacija, Nyderlandų skautų organizacija,
Prancūzijos skautų ir skaučių
organizacija (SGDF), Slovakijos
skautų organizacija, Vokietijos
protestantų skautų ir skaučių
organizacija (VCP).

35%

LS lėšų
indėlis į
projektą

2013 m. Lietuvos skautijos vykdytuose projektuose dirbo: Kęstutis Kulikauskas,
Eglė Paulauskaitė, Dovilė Vinkevičiūtė, Rūta Jurkšaitė, Ugnius Meškas, Laima Dagytė, Vaiva Juškevičiūtė, Ieva Žilinskienė, Neringa Jakumaitė, Justina Lukaševičiūtė, 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 mechatronikos fakulteto salėje (Kęstučio g. 27). Atrankiniai turai kraštuose vyko lapkričio–
sausio mėnesiais.
Dainų konkurse dalyvavo 9 LS kraštų atstovai, finale dainavo 225 dalyviai (solistai, duetai–trio, ansambliai), atrankose dalyvavo ~450 dalyvių. Konkurse nedalyvavo 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 keliones 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 dainų 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 tarpusavio pažinimą, kaip ir kasmet buvo organizuojama Pavasario šventė, skirta
paminėti skautų globėjo Šv. Jurgio dieną. Kadangi Lietuvos skautija siekia veikti 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 slibinu. 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 bendradarbiavimo sutartis su Rumšiškių Lietuvos liaudies buities muziejumi.
Kaip rodo ilgametė praktika, Pavasario švenčių rengimas kraštuose daro teigiamą 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 organizatoriams 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 partneriai ir rėmėjai.

8

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, komandos 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 medaus, sesė Diana Lucinavičiūtė pristatė savo įmonės „Adatytė“ vyrišką džemperį,
vyr. skautės Julijos Neufeld įmonė „Swatch“ skyrė du rankinius laikrodžius, o brolis Darius Budzinauskas padovanojo savo įmonės „Kulinarijos studija“ kulinarijos
pamoką šioje studijoje. Taip pat, puoselėjant skautiškumą, aukcionui Marijampolės kraštas įteikė vaikų darytus skautiškus medalius ir gairelę. Aukciono, loterijos

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. Rekomenduojama 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, perkelti 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 praėjus tik mėnesiui po Jubiliejinės stovyklos kurioje daug LS vadovų savanoriavo
ir aktyviai dirbo, buvo nuspręsta sąskrydį organizuoti festivalio tema, t. y. neįpareigoti 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 diskusijų. 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 stovyklų 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 pristatytos 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 išplanavimas. Beje, yra svarbu kuo anksčiau pranešti renginio datą, kad visi vadovai galėtų
iš anksto tam pasiruošti. Taip pat, pastebėta, kad vadovams trūko aiškesnės komunikacijos prieš renginį, tad reiktų kuo anksčiau ir periodiškai informuoti vadovus apie sąskrydžio naujienas. Nors „Skautivalio“ programa buvo pakankamai
subalansuota, tačiau reikėtų labiau atsižvelgti į renginio dalyvių amžiaus skirtumus 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. Kiekvienais metais yra diskutuojama, kokio pobūdžio sąskrydį organizuoti, t. y. mokymus, 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 renginio 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. Susirinkimai 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. Žiūrint iš LS pusės, šie metai buvo sunkesni negu praeiti bendraujant su kraštų atstovais. Šiemet norą bendrauti ir bendradarbiauti išreiškė Marijampolės, Kybartų,
Alytaus, Panevėžio, Kauno ir Jūrų skautai. Tačiau BTU ugnis buvo dalinama visuose Lietuvos skautijos kraštuose. Iš viso LS narių iniciatyva BTU ugnis pasklido daugiau 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. Rekomenduotina krašte turėti vieną atsakingą žmogų už BTU, kuris būtų moderatorius.
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Renginio
pavadinimas

Dainų
konkursas
„Gražių
dainelių
daug
girdėjau“

Dalyvių
skaičius

225
finalistai
~450
dalyvių
atrankose
kaštuose

Atsakingi už renginį

Renginio
išlaidos

Dalyvio
mokestis

Benita Mincevičiūtė,
Almė Jurevičienė,
Rėda Šakalytė
Finansų paieška:
~12 000 Lt Nėra
Rūta Jurkšaitė ir
Karolina Alminaitė

Kitos
pajamos

Nėra

Kauno kaštas

14 260 Lt

4 260
Lt + 1
500 Lt
10 000 Lt
parama
produktais

LS labdaros–
~60
paramos
žmonių
vakaras

Benita
Mincevičiūtė,
Justina
Baliūnaitė

1 860 Lt

50 Lt
žmogui

Vadovų
sąskrydis
„Skautivalis‘
2013“

Justina Baliūnaitė ir
Justė Lukaševičiūtė

5 000 Lt

3 200 Lt

Pavasario
šventė

Daugiau
kaip 1050
LS narių ir
svečių

138 LS
nariai

Komentarai
Konkursas
organizuojamas rėmėjų
lėšomis, rėmė
24 įmonės,
įstaigos ir pavieniai asmenys.
Konkurse
nedalyvavo
Tauragės
kraštas
Sudarytanauja
bendradarbiavimo sutartis
su Lietuvos
liaudies buities
muziejumi.
Vakaro metu
suaukota
4 000 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 galima 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 Žilinskienė, 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 įgyvendinimo – turėti stovyklavietę, kuri būtų naudojama visų organizacijos narių.
Po sėkmingo pilotinio Neformalaus ugdymo krepšelių projekto 2012 m. Klaipėdos 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 suburti PVŠF darbo grupę, kuri būtų atsakinga už šio modelio diegimą ir koordinavimą 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; parengtas straipsnis www.skautai.lt apie tai kas yra Pasirenkamasis vaikų švietimo
finansavimo modelis, kaip į jį įsitrauksime, kaip dirbsime. Visa informacija po darbo grupės susitikimų yra siunčiame LS Tarybai, Pirmijai ir kraštų seniūnams. Taip
tikimės, kad informacijos sklaida bus didesnė ir užtikrinsime sėkmingą dalyvavimą projekte.
Narystės darbo grupėje veikia: Dovilė Vinkevičiūtė, Eglė Paulauskaitė, Visvaldas 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 organizacijomis 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 visus metus skirtinguose miestuose (Panevėžys, Marijampolė, Kretinga, Klaipėda,
Vilnius, Šiauliai). Šių mugių metu yra pristatomas skautiškas judėjimas, organizacija ir kviečiamas jaunimas ir suaugę žmonės prisijungti prie Lietuvos skautijos
vykdomos veiklos.
Amerikos išeivių iniciatyva buvo suorganizuoti du susitikimai su Lietuvos skautijos 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 edukacijos kongresą Honkonge. Kongrese dalyvavo daugiau nei 450 skautų iš viso pasaulio. 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“ partneriai.
Studentų skautų organizacija – projekto „Dievui. Tėvynei. Artimui“ partneriai.
Europos socialinis fondas – dalinis finansavimas projekto „Dievui. Tėvynei. Artimui“ veikloms.
Jaunimo reikalų departamentas – einamųjų organizacijos veiklų dalinis finansavimas.
Lietuvių Katalikų religinės šalpos fondas – dalinių organizacijos veiklų/knygų leidybų finansavimas.
Vydūno fondas – dalinių organizacijos knygų leidybų finansavimas.
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra – dviejų projektų finansavimas.
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 direktore Danguole Bičkauskiene, kurio metu buvo aptartas tolimesnės bendradarbiavimo 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, infrastruktūros 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 modelį 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 Lietuvos skautijos veikla, veikiantys vienetai Kauno krašte.

LS atstovavimas, veikla kitose organizacijose
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) – didžiausia nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijanti nacionalines jaunimo organizacijas ir regionines jaunimo organizacijų sąjungas, atstovaujanti jaunimo interesams ir formuojanti jaunimo politiką, Vyriausybės partnerė.
2013 m. Lietuvos skautijos nariai dalyvavo LiJOT pavasario ir rudens asamblėjose, plėtė kompetenciją LiJOT organizuotame žiemos forume.
Sesė Elena Sinkevičiūtė (Jūrų skautų konferencija) 2013 m. pavasarį buvo išrinkta į LiJOT valdybą. Valdyboje Elena yra atsakinga už ES Struktūrinio dialogo
įgyvendinimą Lietuvoje, buvo atsakinga už Europos jaunimo konferencijos įgyvendinimą. 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 skautija 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 Europos jaunimo forumo renginiuose ir iniciatyvose.

2013 m. ordinais Už nuopelnus buvo apdovanoti:
Vilniaus kraštas: Eglė Andrejevaitė – Kvedarienė; Donatas Marcinkus; Laima Dagytė; 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
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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.

•
•

•

•
•

Kraštų vadovų posėdžių lankymas: aplankyti Alytaus, Marijampolės, Panevėžio, 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. skautininkė taip pat dalyvavo Šiaulių ir Vilniaus kraštų dainų konkurso atrankiniuose turuose.
Kraštų seniūnų sueigos organizavimas: 2013-11-08–09 d. suorganizuota kraštų 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 Tarybos 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 parduotuvės kuravimą, bendradarbiavimą su LS nariais parduodant prekes, kontaktavimą 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. Parduotuvėje 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 internetu.

Administracijos skyrius
Justina Lukaševičiūtė – skyriaus vedėja
Paulius Šukys – žmogus narystei
Taip pat skyriui talkino: Monika Paulauskaitė, Milda Kulakauskaitė, Odeta Autukaitė, Elena Padgurskytė, Svajūnė Jasiūnaitė, Monika Nevinskaitė, Milda Navaslauskaitė.

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		
Pranešimai		
Prašymai		
Raštai			
Rekomendacijos
Sutikimai		

12
1
24
7
2
2

Viso:	Išsiųsti 67 raštai
Sutartys:
Paramos ir paskolos
Darbo			
Kitos			

9
5
59

Viso:			73
Laiškai:
Gauti elektroniniai laiškai
Išsiųsti elektroniniai laiškai

1593
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 kalėdiniais 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, komunikavimo įgūdžiai, bendradarbiavimo įgūdžiai; situacijos analizė, į(si)vertinimas; 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, mokymų vedėjų kompetencijos kėlimas (mokymai mokymų vedėjams). Tačiau vis dar
trūksta lektorių turinčių daugiau patirties tam tikrose temose, bei mokymų organizavimu 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 skyriaus 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, užsakomieji 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. Pirmajame mokymų savaitgalyje dalyvavo 13 LS narių iš 5 kraštų. Antrajame susitikime 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. Bacevičiūtė, I. Vaitkevičiūtė, T. Čebatorius. Mokymus baigė 12 potencialių jaunų
vadovų/lyderių (pat. sk.) iš 4 LS kraštų. Mokymų tikslas ir rezultatai – jaunosios kartos lyderystės ugdymas.
3. “Arbatėlės tik suaugusiems“ Jubiliejinėje stovykloje (liepos 6–14 d. Telšiuose). Diskusijas vedė Jorūnė Vyšniauskytė–Rimkienė (asistavo B. Drąsutytė, I.
Vaitkevičiūtė). Savaitės eigoje įvyko 3 diskusijos skirtingomis su vaikų saugumu 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 (koordinuojama teminė diskusija).
4. “Arbatėlės tik suaugusiems“ LS vadovų sąskrydyje (rugpjūčio 23–24 d.). Diskusijas 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. Varžinskienė, 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 rezultatai – pionerijos įgūdžių stiprinimas ir skautiški statiniai skautų namo kiemui.
8. Draugininkų mokymai (spalio 18–20 d. Kaunas). mokymus vedė E. Paulauskaitė, 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. Kaunas). 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. Marijampolė). 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 ritualų (pagrindų) išaiškinimo internetinę mokymosi programą. Nuspręsta nukelti dėl (a) suinteresuotų šios programos įgyvendinimu asmenų grupės trūkumo, (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 pristatymas
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 vedimo 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 suaugusiems“ 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 skautiškų organizacijų nariams (viso mokymus praėjo 118 dalyvių). Taip pat įvyko
antro lygio skautiškos akademijos, kuriose dalyvavo daugiau nei 220 LS suaugusių 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, pristatytas simuliacijos metodas naudotas Skautiškų Akademijų metu rengiant
mokymus Lietuvoje, suplanuota ir vėliau sukurta/įgyvendinta LS lektorių grupė.
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Suaugusiųjų skyrius
Dovilė Vinkevičiūtė – skyriaus vedėja
Audra Leseckaitė – skyriaus narė
Birutė Užkurienė – skyriaus narė
Šiems metams daugiau žmogiškųjų resursų nereikia, kadangi skyrius tik pradeda 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. Skyrius 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 tuntininkams ir draugininkams; prisidėta kuriant pirmijos skyrių pareigines gaires).
• Tyrimų organizavimas (aktyvus dalyvavimas „Narystės darbo grupėje“, seniūnų 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 rekomendacijų 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 „Tikrojo 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 suformuota nauja Pirmija.
• „Išanalizuotas ir Lietuvos skautijai maksimaliai pritaikytas teorinis žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos modelis“ – veikla vyksta, tačiau galutinis sistemos 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, funkcijos organizacijoje ir veiklos planas artimiausiems metams. Diskutuota su Taryba 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 motyvavimą NVO, pristatyta LS patirtis.

Bendras veiklos vertinimas
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Didžiausiais šių metų skyriaus pasiekimas yra skyriaus funkcijų atgaivinimas ir
kompetentingos komandos surinkimas. Reikia stiprinti skyriaus bendradarbiavimą su Tarybos strateginiu komitetu. Taip pat numatomas didelis darbas su organizacijos narystės tyrimu, kuriam reikės pastiprinimo iš kitų LS valdymo organų
bei papildomų žmonių techniniam duomenų apdorojimui.

Bendradarbiavimas
Skyrius aktyviai veikė Narystės darbo grupėje, įvyko 3 susitikimai. 2013 m. rudenį skyrius perėmė Narystės darbo grupės koordinavimą. Darbo grupės veiklos
rezultatas yra sukurti tyrimo įrankiai (ataskaitų formos Tarybai, Pirmijai, Vyr. skautininkui, seniūnams) ir apklausos anketos tuntininkams, draugininkams ir skautams. Taip pat darbo grupė peržiūrėjo vidinius komunikacijos ryšius organizacijoje. 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, bendradarbiaujam su Vyr. skautininke ir administratore. Administracijos skyrius padeda einamuosiuose reikaluose bei savanorystės sutarčių registravime ir koregavime.

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 sistema. 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 organizacijos „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 mokymuose. 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. Užmegzta vertinga pažintis su švedų skautų organizacijos žmogiškųjų išteklių
skyriaus vedėju, kalbama apie bendro renginio – konferencijos – organizavimą 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 serverį, tvarkyti LS kompiuterinę įrangą.
Taip pat reikia brolių Kaune, kurie galėtų reikalui esant sutvarkyti Lietuvos skautijos 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 atlikti nepavyks ir reikia samdyti specialistą, kuris ir sutvarkė skautatinklio perkėlimo 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 pavaduotojai 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, stogo remontas.

Suplanuotos, bet neįgyvendintos veiklos
Skautų namo–nakvynės namų (vadinamojo hostelio) plano parengimas – nutarta šios idėjos atsisakyti.
Šildymo sistemos vamzdynų rekonstrukcija ar ventilių įrengimas – gautas komercinis pasiūlymas vamzdynams keisti ir ventiliams įrengti. Dėl didelės projekto
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kainos nuspręsta jo atsisakyti. Pasikonsultavus su specialistais nuspręsta neįrengti ventilių radiatoriuose, nes toks sprendimas būtų laikinas ir praėjus keliems metams 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 mokymus, kurių metų dalyviai buvo mokomi praktinių pionerijos įgūdžių ir buvo pastatyti 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 skyrius ieško žmonių:
• norinčių kuruoti lietuvių skautų delegacijas užsienyje (Pasaulinė skautų stovykla 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, nestovėti vietoje ir eiti į priekį.
Skyriaus darbai: tekstų ir informacijos vertimas, kūrimas, sklaida. Komunikacija
su užsienio skautiškomis organizacijomis ir vienetais. Tarptautinių projektų valdymas. 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 „Tarptautinės galimybės“.
Taip pat Lietuvos skautija aktyviai dalyvavo ir atstovavo asociaciją tarptautiniuose 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 susitikime 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 atstovavimo kaklaraištį.
Svarbu paminėti, kad 2013 metais Lietuvos skautija dalyvavo ir toliau tęsia darbus 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 technologijų pagalba ir negalėtų išsiversti be elektroninio pašto!

Veiklos plano ataskaita
Remiantis 2013 metų planu, skyrius sėkmingai įgyvendino ne tik visas suplanuotas 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 šeštadienio programai, kadangi mūsų konferencijos tema – aplinkosaugos integravimas į patyrusių skautų programą. Tačiau eigoje paaiškėja, kad rimta konferencija 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 uniformomis 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 bendravo, aptarinėjo teikiamų rezoliucijų projektus, bendravo su kandidatais į Europos komitetus. Darbas čia vyksta kiaurą parą...
Konferencijos metu išrinktas naujasis WOSM Europos regiono komitetas, kurio
pirmininku tapo ilgametis Lietuvos skautijos kontaktinis asmuo komitete šveicaras dr. Andrea Demarmels.
•

Mokymai „Skautų forumas“, lapkričio 22–24 d.

Pirmąkart vykę Komunikacijos, Užsienio ryšių skyrių ir Tarybos atstovavimo komiteto organizuoti mokymai pritraukė net 17 skautų iš įvairių LS kraštų. Mokymų
dalyviai turėjo progą išgirsti apie tai, kaip reikia taisyklingai bendrauti su žurnalistais, 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 tarptautinės patirties tai pat sužinojau daug apie tarptautinius projektus, jaunimo
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politiką ir atstovavimą. Namo parsivešiu labai gerus įspūdžius, daug geros informacijos apie viešąjį kalbėjimą, naujos patirties apie tarptautinių projektų organizavimą. 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 diskusijų pasirinkimą. Pasak J. Lukaševičiūtės, „visos įgytos žinios padės pagerinti
mano darbą sekretoriato skyriuje ir organizacijoje, bendraujant su nariais ir kitomis 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 vadovais ir savanoriais“.
Neįvykusi veikla – Lietuvos skautija nebuvo atstovaujama WOSM Europos regiono 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 peržiūrėta LS nuostatuose numatyta delegavimo tvarka.
Viena didesnių nenumatytų metų veiklų – tarptautinis vokiečių skautų organizacijos 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 organizavimo 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 – kraštuose ieškomi vietiniai konsultantai, kurie norėtų išmokti bei pasisemti tarptautinės
patirties organizuodami tarptautines veiklas savo vienetuose.

Bendradarbiavimas
Užsienio ryšių skyrius aktyviai bendradarbiauja su Tarybos atstovavimo komiteto 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 norintiems 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 organizuotame tarptautininkų susitikime, kuriame atstovavo Lietuvos skautijai ir jos poziciją įvairiais tarptautiniais klausimais. Bene viena pagrindinių susitikimo metu
nagrinėtų temų – struktūrinis dialogas, vienas iš Lietuvos pirmininkavimo Europos Tarybai prioritetų.
Lietuvos skautija aktyviai dalyvauja ir yra atstovaujama Pasaulinėje skautų judėjimo organizacijoje (WOSM). Tuo pačiu, kartu su WOSM vykstančiuose renginiuose
Lietuvos skautija aktyviai bendrauja su Pasaulio skaučių asociacijos (WAGGGS)
atstovais.

Jaunimo programos skyrius
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Benita Mincevičiūtė – skyriaus vedėja
Milda Kasperavičiūtė – patyrusių skautų programa

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 problemiškiausias 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 pritaikant šioms dienoms. Visos jaunimo programos amžiaus grupės, kuriose yra dirbančių 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. Jubiliejinėje 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 atkurti PST, tokio poreikio nejaučia ir patyrę skautai. Konferencijoje nedalyvavo pat.
skautai iš Kauno krašto.
2013 metais iš JPS pasitraukus Giedrei Zurbaitei, stiprinant vyr. skautų programos kūrimo pajėgas, prie skyriaus darbui su vyr. skautų programa prisijungė Greta Slavickaitė ir Jorė Astrauskaitė. Balandžio 27 d. surengtas vyr. skautų darbo
grupės, suburtos po 2012 m. vykusios vyr. skautų konferencijos, susitikimas. Sustruktūrizuota turėta būrelių atsiųsta medžiaga, parengti pasiūlymai tolimesniam
programos kūrimui.
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Spalio mėnesį vyr. skautų būreliams išsiųsti parengti vyr. skautų patyrimo laipsniai 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 specialybių ženkliukų.
Gavus finansavimą iš lietuvių katalikų religinės šalpos fondo atskira knygele išleistos WOSM „Dvasinio ir religinio ugdymo gairės“.
Lietuvos jaunimo dienų metu teminį užsiėmimą „Dievui, Tėvynei, Artimui“ jaunimo dienų dalyviams vedė Rūta Jurkšaitė.
Per metus įgyvendintas, nežymiai pakoreguotas, beveik visas suplanuotas veiklos 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 akademijoje, kur sėmėsi skautiškų žinių ir patirties, plėtė skautiškas pažintis ir bendradarbiavimą.

36

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 – specifinių kompetencijų reikalaujančios sritys, tokios kaip: grafinis dizainas, maketavimas,
fotografavimas, filmavimas bei montavimas, kūrybinis rašymas, informacinės technologijos. 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 profesionalai 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. Rudenį 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 veiklos ir jų rezultatai:
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•

Komunikacija projekto „Dievui. Tėvynei. Artimui“ rėmuose. 2013 metais pasirodė vienas užsakomasis straipsnis nacionalinėje spaudoje (istoriniame laikraštyje „Voruta“), penki užsakomieji straipsniai
regioninėje spaudoje („Plungės žinios“ ir „Trakų žemė“) bei 10–ties sekundžių trukmės TV klipas transliuotas trijose nacionalinėse televizijose.

•

Komunikacijos, tarptautiškumo ir atstovavimo mokymai. Mokymuose dalyvavo 17 skautų iš įvairių kraštų. Komunikacijos skyriaus rengta programos dalis buvo susijusi su žinutės perdavimu bei bendravimu su žurnalistais. Mokymai buvo sėkmingi, verta renginius panašiomis temomis organizuoti kasmet.

•

Atnaujintas ir kas mėnesį narius pasiekiantis naujienlaiškis „Akelos uola“. Sausio 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 sistemoje 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 sausio 1–gruodžio 31 d. duomenys.
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 paaugo 60–čia paminėjimų. Taip pat ženkliai paaugo paminėjimų nacionalinėje žiniasklaidoje 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 įdirbis, bendraujant su žiniasklaida padarytas Jubiliejinės stovyklos rėmuose, tad ir
rezultatas matosi ryškus. Taip pat, kad Komunikacijos skyriui 2013 metais geriausiai sekėsi viešinti didelio masto renginius (Jubiliejinė stovykla – 2000 dalyvių,

pavasario šventė – 1000 dalyvių), o kitokių patrauklių kampų viešinimui ieškoti
sekėsi sunkiai. 2014 metais reikėtų dirbti ties regionų įgalinimu savo renginius kokybiškai 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“.

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 rodiklis (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“ akcijos, akivaizdu, kad 2014 metais reiktų peržiūrėti jų efektyvumą ir investuoti daugiau 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 aprašymai, akcija „Tikrojo Mazgo Riteris“ ir pan.). Tai svarbi tinklalapio dalis ir iš dalies
nereikalaujanti didelio įsitraukimo (tai dalinai paaiškina paaugusį atmetimo rodiklį). Kita vertus, skautatinklis turėtų atlikti ir strateginę vertybių puoselėjimo bei
įtvirtinimo funkciją, tad labai svarbu dirbti ir kokybiško turinio kryptimi.
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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 funkciją skautatinkliui. Dalis jų sukurti tam, kad informaciją galima būtų lengviau talpinti į skautai.lt, dalis – tam, kad informacija iš skautai.lt aktyviau pasiektų organizacijos narius ir suinteresuotus žmones už organizacijos ribų.
Facebook išlieka populiariausiu ir aktyviausiu socialiniu tinklu į kurį 2013 metais 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. Daugiausiai dėmesio susilaukia nuotraukos, filmukai iš nacionalinių renginių, taip pat
„reportažai iš įvykio vietos“ – gyvi pasidalinimai nuotraukomis iš vykstančių renginių 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.
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Scribd yra elektroninė Lietuvos skautijos biblioteka internete. Ten patenka visi dokumentai, 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 elektroninė biblioteka turėtų atsirasti, kaip skautatinklio dalis, o ne kaip atskiras kanalas. Taip
išoriniai informacijos ieškotojai, kuriems aktualus šiuo metu Scribd paskyroje talpinamas turinys, skautiškus leidinius iš karto sies su Lietuvos skautijos vardu.

Instagram buvo sukurta 2013 metais ir atliko daugiau palaikomąją Facebook
funkciją, kadangi visos Instagram talpinamos nuotraukos automatiškai atsirasdavo 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. Plečiantis skautatinklio galimybėms, prezentacijų kėlimo funkciją būtų galima integruoti 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 peržiūros). 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, kadangi tai taip pat galėtų būti pakankamai patrauklus informacijos pateikimo būdas.
•

Iš metų plane nenumatytų veiklų, svarbiausia buvo – atnaujinta komunikacijos 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 pastangos buvo dedamos į Jubiliejinę stovyklą bei jos viešinimą. Tai atspindi ir socialinių
tinklų turinys (didžioji dalis nukreipta į Jubiliejinę stovyklą), ir skautatinklio lankomumas (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 verta 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 pagalbą leidinių apipavidalinime, redagavime ir kitose su komunikacija susijusiose
srityse. Taip pat skyriaus narė Eglė Šidlauskaitė aktyviai dalyvavo mokymų skyriaus veikloje, rengdama specialias reklamas skyriaus veiklos viešinimui. Bendradarbiaujant 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“ organizuojamoje konferencijoje „Ar geram darbui reikia reklamos?“. Narys buvo deleguotas Komunikacijos skyriaus.
Skyriaus vedėja Laima Dagytė dalyvavo tarptautiniuose lyderystės mokymuose
„Value Based Leadership“, organizuotuose Švedijos skautų organizacijos. Dalyvavimas vyko asmenine iniciatyva.

Paramos pritraukimo skyrius
Povilas Kripas – skyriaus vedėjas. Kuruoja 2% akciją ir materialinės paramos pritraukimą.
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
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2014 m. skyrius ieškos naujų narių, kuruojančių paramos pritraukimą regionuose. 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-

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 uždirbta 1.154,25 Lt.
• Atributikos tiekėjų paieška įvyko dalinai ir vis dar vyksta.
• Projektų konkursų paieška ir paraiškų rengimas. 2013 metais Lietuvos skautija visapusiškai 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
įgyvendinta 2013 m.
• Nario pažymėjimų nuolaidų sekimas ir informacijos sklaida: kas mėnesį nuo
rugsėjo mėn. pritraukiamos 2–3 naujos nuolaidos, apie kurias nariai yra informuojami kasmėnesiniais pranešimais www.skautai.lt.
Stipriausiai 2013 m. skyriuje veikė naujų nuolaidų paieška. Svarbiausias pasiekimas – sukurta 2% pritraukimo strategija. Pritraukta 10 naujų nuolaidų.

Bendradarbiavimas
Daugiausia pastaruoju metu bendradarbiauta su KS ir Tarybos pirmininku rengiant 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 sudarė 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;
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2013 metais ir XVII kadencijos metu Taryba rinkosi 7 kartus į posėdžius ir atitinkamai pasiskirstytiems darbams atskiri Tarybos nariai buvo įsitraukę ir į Pirmijos
vykdomas veiklas. Posėdžių metu buvo nagrinėjami daugiau nei 80 klausimų. Pagrindiniai šios kadencijos darbai buvo:
1. Nuostatų pakeitimai. Po suvažiavime priimtų sprendimų reikėjo pakeisti
struktūrinius nuostatus. Taip pat buvo priimti nauji pirmijos skyrių pareigybiniai nuostatai, buvo koreguojami garbės ženklų, nario mokesčio bei
uniformų nuostatai, panaikinti LS kraštų seniūnų/konferencijų pirmininkų
rėmimo nuostatai. Vietoje pastarųjų nuostatų yra paruošta vyr. skautininkės parengta tvarka.
2. Skautų žemės projektas. Tai jau nuo 2010 metų besitęsiantis projektas,
kuris jau įgauna apčiuopiamus kontūrus ir darosi aiškesni poreikiai bei galimybės įsigyti norimą sklypą. Tai sudėtingas procesas reikalaujantis daug
pastangų tiek ieškant finansinių galimybių, tiek potencialių, skautų poreikius atitinkančių, sklypų paieška bei šios investicijos reikalingumo ir naudingumo įsisąmoninimui.

3. Patvirtinome organizacijos vadovybės rengiamų ataskaitų formas, pagal
kurias bus atsiskaitoma organizacijos nariams. Iki šiol nebuvo vieningai sutartos 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, atstovavimo 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 reglamente numatytas veiklas.
Buvo konsultuojami ir teikiami nuostatų aiškinimai LS nariams ir kitiems organams. 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 organizacijos 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, Barbora Drąsutytė.
Telšių kraštas: Donatas Barsys.
Kauno kraštas: Povilas Kripas, Milda Navaslauskaitė, Vytenis Natanas, Justina Lukaševičiūtė.
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 Sideravičius.
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 Prascevičius.
Utenos kraštas: Ugnius Meškas.

Strateginis komitetas
Gegužės mėnesį vykusio Tarybos posėdžio metu Kaune buvo suformuotas naujasis Strateginis komitetas, kurio pagrindinis tikslas – stebėti LS strategijos įgyvendinimą, rūpintis ilgalaikiu organizacijos veiklos planavimu ir veiklos vertinimu.
Pagrindiniai komiteto darbai 2013 m. buvo šie:

Organizacijos veiklos vertinimo priemonių kūrimas ir tobulinimas
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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 analizuoti skirtingus duomenis. Tik žinodami konkrečius faktus (narių, veiklos, finansų
ir kt. statistiką, vienetų situaciją, skautų veiklos detales) galėsime tinkamai valdyti

organizaciją, įvertinti savo stiprybes ir tobulintinas sritis. Būtent tokio sistemingo
veiklos vertinimo ir veiklos duomenų rinkimo priemonių iki šiol Lietuvos skautijoje 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. pradžioje buvo suformuota bendra Tarybos ir Pirmijos narių darbo grupė. Šioje grupėje 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 registruoti vertindami Pirmijos, Tarybos, kraštų, tuntų ir draugovių veiklą. Remiantis
šia lentele (rodiklių matrica) buvo parengtos priemonės veiklai vertinti – atnaujintos Vyr. skautininko, Tarybos pirmininko ir Pirmijos skyrių vedėjų ataskaitų formos, numatyta, kokią informaciją ir faktus būtina įtraukti į ataskaitą, kokius duomenis 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 galėtume 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“ dalyvavo 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 atstovų vizitas LSS renginyje. Šis susitikimas Amerikoje ir planai drauge minėti jubiliejinius metus turi strateginę reikšmę Lietuvos skautijos raidai. Konkretūs bendri
LS ir LSS siekiai gali suartinti Lietuvos skautus su pasaulio lietuviais, sudaryti daugiau 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 nacionalinių veiklų įgyvendinimą drauge su LS Pirmijos nariais. Komiteto nariai Simona
Klumbytė ir Tomas Rakovas atstovavo LS Tarybai nacionalinėje tarptautinio projekto „Safe from Harm“ komandoje. 2013 m. komanda buvo susitikusi 2 kartus.
Drauge dirbant parengtas „Saugios aplinkos principų sąvadas“, kurio tikslas puoselėti 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 privalomųjų veiklos dokumentų pavydžiai (pvz. tėvų leidimo vykti į renginį, sutarčių,
stovyklos taisyklių ir pan.). Ši metodika bus ilgalaikė priemonė padėsianti LS savanoriams geriau suprasti savo atsakomybę ir užtikrinti savo ir vaikų saugumą
skautų veikloje.
Be to, metų pradžioje komiteto nariai dirbo drauge su Mokymų skyriumi planuojant 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 organizuojant „Skautiškas akademijas“, skirtas naujiems skautų vadovams, taip pat
įvertintas poreikis naudoti daugiau ir įvairių šiuolaikinių metodų mokymų organizavimui LS.
2014 m. baigiasi LS strateginio planavimo laikotarpis, todėl šiais metais pagrindinė strateginio komiteto užduotis suorganizuoti LS veiklos vertinimo ir naujos
strategijos kūrimo procesą, pasirinkti tinkamus metodus ir įtraukti LS narius į ilgalaikį 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 organizacijose;
3. Jaunų, naujų žmonių įtraukimas į jaunimo politiką per regionų jaunimo organizacijų 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 Taraskevičiūtė ir Barbora Drąsutytė, Elena Sinkevičiūtė, Juozas Meldžiukas.
Atstovavimas institucijose. Dalyvauta susitikime su Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos viceministre Edita Tamošiūnaite. Dalyvavo vyr. skautininkė Ieva Žilinskienė, Tarybos pirmininkas Tomas Broga, Vytenis Simokaitis.
Dalyvauta susitikime Pilietinės gynybos centre prie krašto apsaugos ministerijos su direktore Danguole Bičkauskiene, kurio metu buvo aptartos tolimesnės
bendradarbiavimo gairės. Dalyvavo vyr. skautininkė Ieva Žilinskienė, Tarybos pirmininkas 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, Justina Lukaševičiūtė, Morta Strazdaitė.
Taip pat plėstos kompetencijos LiJOT organizuotame žiemos forume, dalyvauta LiJOT darbo grupėse dėl Jaunimo politikos pagrindų įstatymo, tarptautininkų
grupės veiklose ir kt.
Atstovavimas užsienyje. Jorė Astrauskaitė tapo WOSM Europos regiono strateginio prioriteto „Jaunimo įgalinimas“ darbo grupės nare. Ateinančius trejus metus 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 organizacijose narėse.
Lietuvos skautija pirmąkart organizavo Baltijos jūros subregiono skautiškų organizacijų susitikimą. Pagrindinė organizatorė atstovavimo komiteto narė Birutė
Taraskevičiūtė.
2013 m. rudenį Elena Sinkevičiūtė tapo WOSM Europos regiono jaunimo atstove. Elena atstovauja WOSM Europos regioną įvairiuose Europos Komisijos, Europos tarybos bei Europos jaunimo forumo renginiuose ir iniciatyvose.
Atstovavimo komiteto narė Birutė Taraskevičiūtė atstovavo WOSM Europos regioną pasaulinėje UNESCO ir Saudo Arabijos Vyriausybės organizuotoje konferencijoje „Jaunimo savanorystė ir dialogas“ Saudo Arabijoje, gruodžio 3–5 dienomis.
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Šiais metais nevykdėme aktyvaus kraštų lankymo, nes visos pajėgos ir pastangos 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 vienoje vietoje šitiek bendraminčių ir žmonių, savanoriškais pagrindais aukojančių savo
laiką darbui su vaikais ir jaunimu.
Jau kuri laiką, organizacijos narių skaičius, susimokėjusių nario mokestį, nekinta. Tačiau tai nereiškia, kad organizacijoje nevyksta pokyčiai. Iš esmės auga suaugusių 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 kontroliuoti narystę, vienetų skaičius apmažėjo, nes neatitiko struktūriniuose nuostatuose numatytų normatyvų.
Didėjantis suaugusių narių skaičius galėtų reikšti galimybę steigtis naujiems vienetams. 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 savarankiškumą. 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 regionuose. 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 organizacijos 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 nesusipratimų derinant lūkesčius ir poreikius.
Mano įsitikinimu, skautai kaip judėjimas yra aukštesnių standartų ir vertybių
nei visuomenėje susiklosčiusi aplinka ir mąstysena. Priimdami strategiją nustatėme vertybinį prioritetą pirmu prioritetu. Visos skautiškos vertybės yra aprašytos
ir išsakytos įžodyje bei priesakuose. Telieka jų laikytis. Deja, bet kartais organizacijos vadovams klausimas dėl rūkymo ir alkoholio vartojimo (kas nėra iki galo
sutarta) yra žymiai svarbesnis nei sąžiningas savo pareigų atlikimas. Daug daugiau 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 tampame 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 krizės 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. Dėkoju 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 Daunorienė
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 Butkevičienė.
Patyrusių skautų žygis. 2013m. birželio 10 d. patyrę skautai iš 3 draugovių žygiavo maršrutu Alytus – Radžūnai – Alytus. Žygio metu vyko įvairios užduotys.
Žygio viršininkas – brolis Gintaras Žilionis.
Partizanų atminimas. 2013m. spalio 30 d. 3 draugovių atstovai Alytaus miesto 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, vakarojo prie „laužo“ Alytaus Dainavos pagrindinėje mokykloje. Vadovai dalyvavo
proto mūšyje. Sąskrydžio viršininkės – sesės Marija Butkevičienė ir Justė Milutytė.
Atrankinis dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“. Alytaus Dzūkijos pagrindinėje mokykloje 5 kolektyvai varžėsi dėl galimybės patekti į nacionalinį konkurso 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 rajone, prie Skaisčio ežero, jūrų skautai paskutinį kartą šiais metais išplaukė į ežerą 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 lietuvių 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 Švedijos 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 Birutė Taraskevičiūtė.
Kauno kraštas
Krašto organizuoti renginiai:
• Skautiškos Jurginės „Kaip Jurgis smaką dobė”. 2013 04 27 Kauno kraštas organizavo 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 pelnytą 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 skautiškoje akademijoje naujų žinių sėmėsi 3 vadovai iš Kauno krašto.
• Tarptautinė regata „Tall Ship Races“, Baltijos jūra ir uostai. Regatoje kaip lietuvių burlaivio „Brabander“ įgulos narė dalyvavo 1 patyrusi skautė iš Kauno
krašto.
• Lietuvių Skautų Sąjungos Jubiliejinė Stovykla „Viltis“ Ohajuje, JAV. Šioje lietuvių skautavimo 90mečiui skirtoje stovykloje Lietuvą atstovavo 10 skautų iš
Lietuvos, tarp jų – 3 Kauno krašto vyr. skautai. Stovykla vyko 2013 m. rugpjūčio 7–17 d.
Klaipėdos kraštas
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Krašto organizuoti renginiai:
• R. Baden Powell gimtadienis–aukcionas. Vasario 22 d. organizuotas aukcionas 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 paskutinį kartą šiais metais leido savaitgalį gamtoje, Judrėnuose.
• Atranką į dainų konkursą „Gražių dainelių daug girdėjau“.

Tarptautiniai renginiai, kuriuose dalyvavo krašto atstovai:
• Tarptautinė regata „Tall Ship Races“, Baltijos jūra ir uostai. Regatoje kaip lietuvių 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 Kurtinaitytei, Višakio Rūdoje vyko tradiciniai mokymai kandidatams į patyrusius skautus.
• 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 stovyklą (šiemet – Jubiliejinę stovyklą). Stovykla vyko Jurgežeriuose 2013m. gegužės 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 susirenka 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, viršininkė – 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. balandžio 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 pasiruošti vaikų sklandymo varžyboms – V. Pakarsko taurei. Stovyklos viršininkas
– s. sk. Vytautas Kašėta.
• V. Pakarsko taurė (sklandymo varžybos). 2013 m. rugpjūčio 21–24 d. vykusiose 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 lietuvių burlaivio „Brabander“ įgulos narys dalyvavo 1 oro skautų vadovas – s. sk
Mantas Dmukauskas.
Panevėžio kraštas
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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 siaučiančiu 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“ pagrindinėje mokykloje, viršininkė – sesė Donata Šatienė.
• „Pavasaris ant sniego“ (sezono atidarymas). 2013m. balandžio 5–7d. Nors
organizatoriai ir juokavo dėl pavadinimo, tačiau pavasaris šių juokų nesuprato. Šis atidarymas vyko gražioje ir jaukioje „Ustronės“ sodyboje, netoli Krekenavos miestelio. Atvažiavę skautai įsikūrė Juozo Tumo – Vaižganto ir knygnešių 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, Artimui“. 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 bendravimą, kūrybiškai piešti, mokėsi pasakoti apie nuotykius, kuriuos patyrė su
gauja, pažinti savo apylinkes, augalus. Stovykla vyko Krekenavos regioniniame „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. Vadoklių vidurinės mokyklos, mokytojos Vaidos Bakšienės iš Panevėžio Senvagės
pagrindinės mokyklos, soc. pedagogės Ingos Bučiūnienės iš Panevėžio Nevėžio 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 Panevėžio 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 sugužėjo 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 užrišti 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 draugovėmis. 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 pasitiko 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 kaime, Radviliškio rajone. Skautai stengėsi susiorientuoti naktiniame ir dieniniame labirintuose, žaidė komandinius žaidimus, orientacinį žaidimą skiltimis,
vakarojo prie laužo. Viršininkė – sesė Janina Žvirblytė Paslavičienė.
Konferencija „Skautiškos tarnystės kelyje“. Konferencija, skirta Kupolės vyresniųjų 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 pristatymas. 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 organizacijos (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 dalyvavo skautai iš visų krašto tuntų ir draugovių, į svečius atvyko ir „Brėkštos“ vyr.
skaučių būrelio atstovės. 2013 m. buvo Tarmių metai, todėl kiekviena draugovė 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.Meškaitytės 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 persirengusios skiltys buvo apdovanotos prizais.
Tarptautiniai renginiai, kuriuose dalyvavo krašto atstovai:
• Agora. Tai kasmetinis Europos skautų regiono organizuojamas renginys vyresniesiems 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, tarptautiniame Kanderštego skautų centre. 2013 m. balandžio 10–14 d. vykusiame 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 Svėdasų draugovės gimtadienį. Stovyklavimas ir visi užsiėmimai vyko lauke, Moliakalnio 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, tačiau 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 rankdarbius, 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 vyresniesiems 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, tarptautiniame Kanderštego skautų centre. 2013 m. balandžio 10–14 d. vykusiame renginyje dalyvavo ir sesė iš Vilniaus krašto – Akvilė Milkevičiūtė.
• Lietuvių Skautų Sąjungos Jubiliejinė Stovykla „Viltis“ Ohajuje, JAV. Šioje lietuvių 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 krašto 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 2013 m.

RĖMĖJAI IR PARTNERIAI 2012 m.
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Lietuvos skautijos nacionalinis biuras
Trakų g. 18, 44236 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 422 002
Mob. 8 614 79 646
El. p. info@skautai.lt
www.skautai.lt

