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Mieli vadovai, 

prieš eilinį vadovų suvažiavimą kviečiame Jus susipažinti su 
Lietuvos skautijos vadijos 2014 m. nuveiktais darbais. 

Šiame leidinuke yra visų LS Pirmijos skyrių bei Tarybos atlikti darbai, jų 
komentarai, kraštų seniūnų veiklos ataskaitos.

Šiais metais nusprendėme ataskaitą Jums išsiųsti dar prieš 
suvažiavimą, kad prieš renginį būtumėte susipažinę su pernai metų 

darbais. Suvažiavimo metu nuoširdžiai kviečiame Vadijos atstovams 
užduoti Jums rūpimus klausimus bei pateikti savo pasiūlymus ateičiai.

Dėkojame visiems, 2014 m. mažais ir dideliais darbais 
prisidėjusiems prie organizacijos gerovės! 

Budėkime! 
LS vadija
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Pirmijos sudėtis
Vyriausioji skautininkė – gilv. Ieva Žilinskienė
Vyr. skautininkės pavaduotoja kraštams – gilv. Eglė Paulauskaitė (iki 2014 06 01)
Vyr. skautininkės pavaduotoja bendriems reikalams – psktn. Vaiva Juškevičiūtė
Vyr. skautininkės pavaduotoja nacionaliniams renginiams – gilv. Benita Mincevičiūtė 
Administracinio skyriaus vedėja – psktn. Justina Lukaševičiūtė
Ūkio skyriaus vedėjas – s. s. Marius Kilimonis
Suaugusiųjų skyriaus vedėja – psktn. Dovilė Vinkevičiūtė
Paramos pritraukimo skyriaus vedėjas – psktn. Povilas Kripas, nuo 2014 08 24 psktn. Kornelijus Bertulis 
Komunikacijos skyriaus vedėja – psktn. Akvilė Milkevičiūtė
Užsienio reikalų skyriaus vedėja – psktn. Beatričė Leiputė
Mokymų skyriaus vedėja – psktn. Milda Bacevičiūtė
Jaunimo programos skyriaus vedėja – psktn. Simona Kurtinaitytė, nuo 2014 10 25 l.e.p. sk. v. Domas Nutautas 
Žmogus narystei – sk. v. Paulius Šukys

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 arba www.skautai.lt paskelbtame skelbime, čia: 
http://www.skautai.lt/info/official-info/id/426

LS vyriausiosios skautininkės 
Ievos Žilinskienės metinė veiklos ataskaita

Trumpa įgyvendinto LS metų veiklos plano apžvalga 

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

Skyrius Planuota 
įgyvedinti veiklų

Įgyvendintos 
veiklos

Įgyvendintos 
dalinai veiklos

Neįgyvendintos 
veiklos

Perkeltos 
veiklos į 
2015 m. 

Administracinis skyrius (AS) 5 4 1 0 0

Paramos pritraukimo skyrius (PPS) 8 5 1 2 0

Ūkio skyrius (ŪS) 4 2 1 1 0

Pav. nac. renginiams 6 5 0 1 0

Užsienio ryšių skyrius (URS) 12 11 0 1 1

Komunikacijos skyrius (KS) 7 6 1 0 1

Mokymų skyrius (MS) 9 8 0 1 1

Jaunimo programos skyrius (JPS) 11 3 4 4 3

Suaugusiųjų skyrius (SS) 18 11 2 5 2
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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. Taip pat kiekvienas skyrius turi daug administracinio darbo, kas neleidžia 
kokybiškai atlikti tiesioginių darbų, susijusių su organizacijos augimu. Užsisukus administraciniuose darbuose, nebelieka 
motyvacijos kitiems darbams. Šiais metais buvo daug veiklų, kurias darė ne tie skyriai, kurie turėjo tai daryti, tai įtakojo 
vieno skyriaus augimą, o kito – smukimą žemyn. 

PROJEKTAI
2014 metais Lietuvos skautija visapusiškam arba daliniam veiklų finansavimui pateikė 18 projektų paraiškų. 9 projektai 
nebuvo finansuoti. 4 projektai pateikti 2014 metais, tačiau lėšos skirtos 2015 m. daliniam veiklų finansavimui, iš kurių 3 
projektų dar laukiamas atsakymas dėl finansavimo suteikimo/nesuteikimo. Pilnai įgyvendinta ir atsiskaityta 5 projektai. 
Projektų paraiškos buvo teikiamos: Švietimo ir mokslo ministerijai, Jaunimo reikalų departamentui, Švietimo mainų 
paramos fondui, Krašto apsaugos ministerijai, Lietuvių katalikų religinės šalpos fondui, Vydūno fondui, Erasmus+, 
Norvegijos mechanizmui, Lietuvos kultūros tarybai. 
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2014 m. Lietuvos skautijos vykdytuose projektuose dirbo: Ieva Žilinskienė, Justina Lukaševičiūtė, Janina Žvirblytė-
Paslavičienė, Sergejus Staponkus, Ilona Dauderienė, Vygantas Gaina, Vaida Bakšienė, Viktorija Dervinytė, Šarūnė Luckaitė. 
2014 m. buhalterines paslaugas teikė UAB „Skailita“, buhalteris Saulius Arlauskas. 
Viešaisiais pirkimais rūpinosi Aušrinė Mincienė ir Ieva Žilinskienė. 

Kaip ir kasmet Lietuvos skautija organizavo tradicinius nacionalinius renginius: skautų dainų konkursą „Gražių dainelių 
daug girdėjau“, kasmetinę Pavasario šventę, vadovų sąskrydį bei rūpinosi Betliejaus taikos ugnies akcija. Taip pat šiais 
metais buvo atidaryta LS nacionalinė būstinė po renovavimo darbų.

Skautų dainų konkursas 
„Gražių dainelių daug girdėjau 2014” 

XV skautų dainų konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau 
2014” finalas vyko sausio 18 d. Kauno Vyturio katalikiškoje 
vidurinėje mokykloje (Taikos pr. 51). Visi konkurso atrankose 
dalyvavę atlikėjai bei kolektyvai turėjo atlikti privalomą dainą 
„Gražių dainelių daug girdėjau“, tarmišką liaudies dainą bei 
laisvai pasirinktą dainą. Atrankiniai turai kraštuose vyko 2013 
m. lapkričio-gruodžio mėnesiais.
Jubiliejiniame konkurse dalyvavo rekordinis dalyvių skaičius 
– net 45 kolektyvai  (~250 dalyvių) iš 9 LS kraštų ir pirmą 
kartą visi į finalą atrinkti kolektyvai atvyko į jį. Telšių kraštas 
nesurengė atrankinio turo, todėl finale nedalyvavo. 
Konkursą organizavo vyriausiosios skautininkės pavaduotoja 
nacionaliniams renginiams Benita Mincevičiūtė. Paramos 

pritraukimu rūpinosi paramos pritraukimo skyrius. 
Konkursą rėmė 13 įstaigų ir/ar organizacijų, savo prizus 
konkurso dalyviams įsteigė ir atskiri skautiški vienetai. 
Buvo pagaminti puodeliai su konkurso logotipu. 
Bendra konkurso sąmata – 20.000 Lt, iš jų 14.000 Lt 
– rėmėjų lėšos, 4.000 Lt – Lietuvių katalikų religinės 
šalpos parama ir 2.000 Lt – organizacijos indėlis.
Konkursą vedė aktorius br. Paulius Tamolė, tai suteikė 
renginiui profesionalumo. Vadovai pirmą kartą 
finalinio konkurso metu galėjo atsipūsti vadovų oazėje, 
kurią organizavo Suaugusiųjų skyrius. Sutartinai 
visi džiaugėsi centralizuotais pietumis bei renginio 
komendanto palaikoma tvarka.  
Kitam konkursui siūloma pagalvoti apie jaunesniųjų 
skautų kampelį, taip pat išreikšta būtinybė turėti pilną 
įgarsinimo aparatūrą (ne tik mikrofonus, bet ir kubus 
gitaroms ir kt.).
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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. Šiais metais Pavasario šventę organizavo 
Vilniaus krašto skautai. Lyginant su 2013 metais, į Pavasario šventę atvyko mažiau dalyvių – 869. 
Surinktos lėšos: 11.686 Lt - dalyvio mokestis; 1.270 Lt – Lietuvių katalikų religinės šalpos parama. Organizacijos indėlis 
1.500 Lt.



Lietuvos skautijos Pirmijos metinė veiklos ataskaita, 2014
8

Lietuvos skautijos vadovų sąskrydis 
„Specialybių akademija”

Rugpjūčio 22-24 d. Ukmergės raj. Pabaisko sen. 
įsikūrusioje „Skautų slėnio” stovyklavietėje įvyko tradicinis 
Lietuvos skautijos vadovų sąskrydis. Kasmet vykstantys 
sąskrydžiai yra skirti padėkoti skautų vadovams už jų 
savanorišką darbą su jaunais žmonėmis, susipažinimui 
vieni su kitais, bei bendram skautiškų žinių gilinimui ir 
tobulėjimui. Organizuojant šį renginį buvo atsižvelgta 
į LS metų temą – skautiškas specialybes. Padedami 
patyrusių įvairių sričių žinovų vadovai galėjo įgyti tiek 
praktinių, tiek teorinių žinių apie įvairias specialybes, 
o sėkmingai pabaigę šiuos mokymus, vadovai tapo 
specialybių instruktoriais ir gali padėti skautams įgyti šias 
specialybes. 
Sąskrydyje dalyvavo 134 dalyviai, gausiausiai dalyvavo 
Vilniaus ir Kauno kraštai. Mažiausiai dalyvių sulaukta iš 
Alytaus bei Utenos kraštų. Sąskrydyje buvo gausu svečių: 
Jaunimo reikalų departamento direktorius Mindaugas 

Kuliavas, Ukmergės raj. Savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas Giedrius Pocius, Lietuvos 
vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė Klavdija Stepanova 
ir Pabaisko sen. vyr. specialistė Gina Pažiūrienė. 
Šeštadienio vakarą visi sąskrydžio dalyviai minėjo Baltijos 
kelio 25-metį, visomis trimis kalbomis skambėjo Baltijos 
kelio daina „Bunda jau Baltija”, vėliau vadovus linksmino 
Alytaus krašto Eičiūnų draugovės skautai. LS vadovų 
sąskrydžiui išleista 5.500 Lt, dalyvio mokesčio surinkta 
– 2.700 Lt, 1.000 Lt gauta parama iš JRD. Organizacijos 
indėlis – 1.800 Lt. 
Atsižvelgiant į 2013 m. rekomendacijas iš anksto buvo 
sudaryta vadovų sąskrydžio organizavimo komanda. Už 
bendrą sąskrydžio organizavimą buvo atsakinga Benita 
Mincevičiūtė, už programą – Dovilė Vinkevičiūtė, už ūkinę 
dalį - Jonas Dragūnas. Sąskrydžiui buvo pasirinkta „Skautų 
slėnio“ stovyklavietė siekiant vadovus supažindinti su šia 
nauja vieta ir jos galimybėmis. Vadovai iš anksto buvo 
informuoti apie sąskrydžio datą ir vietą. Sąskrydžio 
išvakarėse dalyviams buvo išsiųstos trumposios žinutės - 
priminimai apie būtiniausius sąskrydžio atributus. 
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LS nacionalinės būstinės atidarymas po renovavimo

Rugsėjo 11 d. skautai rinkosi į LS nacionalinės būstinės atidarymą po remonto darbų, kurie namo išorėje ir viduje buvo 
vykdomi 2013-2014 metais. Atidarymo iškilmėse dalyvavo Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, Visuomeninės 
organizacijos „Vieningas Kaunas” direktorius Povilas Mačiulis, jaunųjų turistų centro direktorius Laimutis Jankauskas, LS 
dvasios tėvai: kun. Arūnas Jankauskis, kun. Antanas Mačius, kun. Vidmantas Striokas, kun. Vilius Viktoravičius, buvusios 
LS sekretorės Aistė Aldakauskaitė – Rakutienė, Eglė Lysovienė (Paulauskaitė). Namą šventino bei kalbą sakė Lietuvos ir 
Latvijos jėzuitų provincijolas kun. Gintaras Vitkus.
Po iškilmingos rikiuotės skautai šildėsi, žaidė ir dainavo prie skautiško laužo, kurį vedė vyr. sk. Giedrė Smolskaitė 
(Marijampolės kr.). Nacionalinės būstinės atidaryme dalyvavo per 100 skautų ir jų vadovų iš skirtingų LS kraštų. 
Džiaugiamės renovuotais namais ir linkime visiems apsilankyti! 
LS nacionalinės būstinės renovavimo darbų išlaidos: 150.000,00 Lt. 

Ar
 žinai, kad

2014 09 11
buvo atidaryta LS

nacionalinė būstinė 
po renovacijos?

Apsilankyk atnaujintuose 
mūsų namuose! 
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Betliejaus Taikos Ugnis (BTU)

Pirmieji Betliejaus taikos ugnies akcijos ženklai www.skautai.lt pasirodė gegužės mėnesį, kai buvo nuspręsta kitaip 
pažvelgti į šią akciją ir išsiaiškinti, kokią ją nori matyti tiek skautai, tiek ir jų vadovai.
2014 m. nauji LS atstovai įsijungė į bendrą BTU rengimo grupę: pat. sk. Povilas Dabrila (Marijampolės kraštas), pat. sk. 
Julita Gudlenkytė (Tauragės kraštas) ir vyr. sk. Gabrielė Jogminaitė (Telšių kraštas). Parengiamieji BTU darbai prasidėjo 
2014 m. spalio mėn. Lietuvą ugnis pasiekė gruodžio 17 d.  Susirinkimai vykdavo kiekvieną pirmadienį, dalyvaujant 
skautiškoms ir kitoms jaunimo organizacijoms, kur buvo sprendžiami renginio organizaciniai klausimai. Lietuvos skautai 
ugnį pasiėmė iš lenkų skautų organizacijos ZHP Związek Harcerstwa Polskiego ir perdavė ugnį latvių skautų organizacijai 
Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija (LSGCO).
Žiūrint iš LS pusės, šie metai buvo sunkesni negu praeiti bendraujant su kraštų atstovais. Šiemet norą bendrauti ir 
bendradarbiauti išreiškė Marijampolės, Alytaus, Panevėžio, Kauno kraštai ir Jūrų skautų konferencija. 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, Jaunimo reikalų departamentas, Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Lietuvos jaunimo 
organizacijų taryba bei kitos institucijos. 
Kitiems metams siūloma daugiau dėmesio skirti 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. Manome, kad 
nebuvo visiškai išnaudota viešinimo galimybė. 
Šiais metais dalį išlaidų parėmė Skautų paramos fondas.

(R. Dačkaus nuotr.)
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Renginio 
pavadinimas

Dalyvių 
skaičius

Atsakingi už 
renginį

Renginio 
išlaidos

Dalyvio 
mokestis

Kitos pajamos Komentarai

Dainų 
konkursas 
„Gražių dainelių 
daug girdėjau“

225 finalistai 
~450 dalyvių 
atrankose 
kaštuose

Benita 
Mincevičiūtė, 
Almė 
Jurevičienė, 
Rėda Šakalytė

20.000 Lt Nėra 14.000 Lt – rėmėjų 
lėšos, 4.000 Lt – 
Lietuvių katalikų 
religinės šalpos 
parama ir 2.000 Lt 
– LS indėlis

Konkursas 
organizuojamas 
rėmėjų lėšomis, 
rėmė 13 
įmonių, įstaigų 
ir pavienių 
asmenų. 
Konkurse 
nedalyvavo 
Telšių kraštas.

Pavasario šventė 869 dalyviai 
(jaunesnieji 
skautai, 
skautai, 
patyrę 
skautai, vyr. 
skautai, 
vadovai ir 
svečiai)

Vilniaus kaštas, 
Ieva Žilinskienė

13.021,40 Lt 11.686 Lt 1.270 Lt – Lietuvių 
katalikų religinės 
šalpos parama ir 
parama produktais.  
Organizacijos 
indėlis – 1.500 Lt. 

Vadovų 
sąskrydis 
„Specialybių 
akademija“

134 LS nariai Benita 
Mincevičiūtė, 
Dovilė 
Vinkevičiūtė, 
Jonas Dragūnas

5.500 Lt 2.700 Lt 1.000 Lt – JRD, 
1.800 Lt – 
organizacijos 
indėlis. 

Pirmą kartą 
visiems renginio 
dalyviams buvo 
išsiųsta trumpoji 
informacinė 
žinutė apie 
renginį.

BENDRADARBIAVIMAS

2014 m. vyr. skautininkė I. Žilinskienė kartu su pavaduotoja kraštams E. Paulauskaite aplankė visus kraštus: dalyvavo 
kraštų vadijos posėdžiuose, renginiuose, vasaros stovyklose. Po vasaros stovyklų lankymo buvo parengta vyr. skautininkės 
apžvalga, kuri buvo pateikta kraštų seniūnams susipažinimui. Būtina ir toliau stiprinti bendradarbiavimą su kraštais, žinoti 
kiekvieno krašto stiprybes ir silpnybes, padėti ir prisidėti prie įgyvendinamų darbų ir krašto augimo. 

Bendradarbiavimas su LS Taryba

2014 m. Lietuvos skautijos Pirmija rinkosi į 10 posėdžių Vilniuje arba Kaune. Vieną posėdį darė Skype konferecijos būdu. 
Taip pat įvyko vienas išplėstinis (savaitgalio trukmės) Pirmijos posėdis bei vienas išplėstinis Pirmijos ir Tarybos posėdis. 
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 2014 m. buvo: Jonas Dragūnas, Živilė Dragūnė, Rita Mažeikaitė, Alina Akulič, Gražina Kačergytė–Sidorovienė, 
Ieva Žilinskienė, Darius Laurinavičius, Visvaldas Varžinskas, Dalia Autukienė. 
Darbo grupė reguliariai bendravo el. erdvėje. Sausio mėn. darbo grupė inicijavo ir pristatė LS Tarybai skautų žemės 
projektą. Po vykdytos apklausos LS narių tarpe buvo nuspręsta geriau ne Lietuvos skautijai pirkti žemę, bet kartu su 
partneriais įgyvendinti strateginius projektus. Po atliktos apklausos buvo siūloma apsistoti ties trim skirtingais sklypais su 
partneriais, skirtingose Lietuvos vietose. 
2014 m. birželio mėn. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VšĮ „Skautų slėnio stovyklavietė“. Tai yra pirmoji 
skautiška stovyklavietė Lietuvoje, kurioje jau vyko keli LS renginiai. 
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2014 m. spalio mėn. Tarybos posėdyje buvo nuspręsta panaikinti skautų žemės darbo grupę ir jeigu atsiras vienetų, 
kurie nori partneriauti su Lietuvos skautija, visus pasiūlymus reikia teikti LS Tarybai, kuri priima strateginius sprendimus 
atsižvelgiant į tos dienos situaciją ir gerbuvį ateityje. 

Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo darbo grupė. 2011–2013 m. valstybės įgyvendintame 
bandomajame projekte „Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“ 
dalyvavo Panevėžio ir Klaipėdos kraštų skautai. Šių kraštų atstovai teigiamai įvertino bandomojo projekto principus ir 
rezultatus – tai įgalino Lietuvos skautijos vadovybę siekti, kad panaši sistema įsigalėtų visoje šalyje ir skautiškojo ugdymo 
dalinis finansavimas būtų prieinamas kiekvienam struktūriniam LS vienetui. Šiuo tikslu 2013 m. buvo įkurta Pasirenkamojo 
vaikų švietimo finansavimo modelio diegimo Lietuvos skautijoje darbo grupė (pirmininkė – Rasa Dumčiūtė, nariai: 
Janina Žvirblytė Paslavičienė, Ieva Žilinskienė, Saulius Arlauskas, Aistė Lukaševičiūtė). 2014 metais grupės nariai domėjosi 
neformaliojo švietimo finansavimo modelio diegimo galimybėmis, bendravo su politikais, išsakė Lietuvos skautijos 
poreikius, dalyvavo susitikimuose su LiJOT, Ateitininkų federacijos, Jaunųjų šaulių sąjungos nariais. Metiniame Lietuvos 
skautijos suvažiavime (2014 m.) grupės pirmininkė informavo LS narius apie esamą situaciją, apie LS Tarybos sprendimą, 
jog galimai startuosiančiame modelyje LS struktūriniai vienetai dalyvaus nacionaliniu mastu, ne pavieniui.
2014 m. gruodžio 4 d. LR Seimas patvirtino 2015 metų biudžetą, kuriame numatyta nuo spalio mėn. finansuoti neformalųjį 
švietimą mokinio krepšelio principu. LS vadovybė ir darbo grupė seka aktualiausias naujienas, tęsia įsipareigojimus 
informuoti LS narius apie naują lėšų administravimo tvarką.
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Narystės darbo grupėje veikia: Dovilė Vinkevičiūtė, 
Visvaldas Varžinskas, Tomas Rakovas, Simona Klumbytė, 
Justina Baliūnaitė. Narystės darbo grupė pradėjo 
įgyvendinti organizacijos veiklos stebėseną, parengti 
ir kraštuose paskleisti tam skirti klausimynai. Nuo 2014 
m. vidurio narystės darbo grupė buvo integruota į LS 
Suaugusiųjų skyriaus veiklas, kad nesidubliuotų darbai 
ir nereikėtų naudoti papildomų žmogiškųjų resursų. 
Šiuo metu veikla šioje darbo grupėje yra sustabdyta, nes 
nebeliko suinteresuotų žmonių dirbti. 2015 m. planuotos 
veiklos yra įtrauktos į SS veiklas.  

Šimtmečio darbo grupė buvo suburta inicijuojant 
bendras Šimtmečio veiklas 2018 m. kartu su Lietuvių 
skautų sąjunga. Šimtmečio darbo grupės nariai: Juozas 
Žemaitis, Visvaldas Varžinskas, Simona Klumbytė, Tomas 
Broga, Ieva Žilinskienė, Benita Mincevičiūtė. Įvyko du 
susitikimai Šimtmečio darbo grupės, kuriuose nuspręsta 
Šimtmetį skaidyti į kategorijas:
- Šventimas nacionaliniu lygmeniu;
- Oficialios dalys (proginė moneta, knyga, pašto 
ženklų kolekcija, skautiškų metų paskelbimas);
- Šimtmečio stovykla.
2014 m. įvyko LS vizitas į Ameriką aplankant LSS, LS 
vizitas į Londoną. Taip pat Lietuvoje buvo susitikta su 
LSS Tarybos pirmininku br. Gintautu Taoru, LSS Anglijos 
regiono vadu br. Vladu Gedmintu, LSS Australijos regiono 
vadu br. Henriku Antanaičiu. Kadangi LS darbų tempai yra 
spartesti, kol kas visi Šimtmečio darbai sustabdyti dėl LSS 
organizuojamų rinkimų ir valdžios pasikeitimo. 
2014 m. LS Taryba patvirtino Šimtmečio stovyklos viršininku 
br. Tomą Brogą, kuris yra pasiūlytas kaip deleguotas LS 
narys su organizacijos pritarimu ir palaikymu. 

Bendradarbiavimas su kitomis 
organizacijomis

Lietuvos skautija buvo atstovaujama parodoje „Mokykla 
be sienų, 2014”, „Šeimų šventėje“ ir Vilniuje vykusiame 
renginyje apie vasaros stovyklas, kuriuose buvo pristatytas 
skautiškas judėjimas, atstovaujama Lietuvos skautija ir 
stovyklos Skautai neskautams. 
Kraštai aktyviai įsitraukė į Nevyriausybinių organizacijų 
muges, kurios vyko visus metus skirtinguose miestuose 
(Panevėžys, Marijampolė, Kretinga, Klaipėda, Vilnius, 
Šiauliai). Šių mugių metu yra pristatomas skautiškas 
judėjimas, organizacija ir kviečiamas jaunimas ir suaugę 

žmonės prisijungti prie Lietuvos skautijos vykdomos 
veiklos. 
2014 m. LS intensyviai bendravo su Lietuvių skautų 
sąjunga. Įgyvendino vieną bendrą projektą, kurio metu 
bendravimas vyko ne tik vadovybių lygmenyje, bet ir 14 
LS narių išvyko į LSS Anglijos rajono organizuotą žygį 
„Mazgas“. Ateityje planuojama stiprinti bendradarbiavimą 
ir įgyvendinti daugiau bendrų veiklų. 
2014 m. kovo mėn. vyr. skautininkė Ieva Žilinskienė ir 
Tarybos pirmininkas Tomas Broga dalyvavo LSS 65 metų 
jubiliejiniame minėjime Amerikoje, Vašingtone. Minėjimo 
metu buvo inicijuotas susitikimas su LR Ambasadoriumi, 
buvo aplankyta lietuviška mokykla Vašingtone. 
2014 m. liepos mėn. vyr. skautininkė buvo pakviesta 
dalyvauti projekto Scouting Train išlydėtuvėse Vokietijoje, 
Berlyne. Šiame projekte dalyvavo 8 LS nariai, kurie aktyviai 
prisidėjo prie sėkmingo projekto įgyvendinimo, buvo 
atsakingi už tam tikras projektas dalis. Projektas buvo 
skirtas Berlyno sienos griuvino 25 m. minėjimui, kuris 
buvo pripažintas geriausiu projektu Europos skautų fondo 
ir gavo apdovanojimą. 
Užmegztas bendradarbiavimas su Lietuvos kinologų 
draugija ir  Vilniaus Universiteto radijo mėgėjų klubu, 
kurie yra partneriai įgyvendinant veiklas ir skautiškas 
specialybes. Ateityje planuojame užmegzti daugiau 
bendradarbiavimo su įvairiomis institucijomis, kurie kaip 
profesionalai galėtų prisidėti prie sėkmingo jaunimo 
programos įgyvendinimo.  

Svarbiausi LS metų veiklos partneriai 
ir rėmėjai

Jaunimo reikalų departamentas – einamųjų organizacijos 
veiklų dalinis finansavimas.
Lietuvių Katalikų religinės šalpos fondas – dalinių 
organizacijos veiklų finansavimas. 
Vydūno fondas – dalinių organizacijos knygų leidybų 
finansavimas. 
Lietuvos liaudies buities muziejus – veiklų partneriai. 
VĮ Jonavos miškų urėdija – veiklų partneriai.
Vilniaus Universiteto radijo mėgėjų klubas – veiklų 
partneriai. 
Lietuvos krašto apsaugos ministerija – veiklų partneriai. 
Lietuvos kinologų draugija – veiklų partneriai. 
VšĮ “Skautų slėnio stovyklavietė” – veiklų partneriai. 
UAB „StepArc“ – veiklų rėmėjai. 
UAB „Montis magia” - suteikiamos nuolaidos su skautišku 
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pažymėjimu.
UAB „Baltijos arsenalas” - suteikiamos nuolaidos su 
skautišku pažymėjimu.
UAB „Army shop” - suteikiamos nuolaidos su skautišku 
pažymėjimu.
UAB „Lipni reklama“ – suteikiamos nuolaidos su skautišku 
pažymėjimu.
UAB „Sportas ir mada“ – suteikiamos nuolaidos su 
skautišku pažymėjimu.
UAB „Lazertronas“ – suteikiamos nuolaidos su skautišku 
pažymėjimu.
UAB „Endemik“ – suteikiamos nuolaidos su skautišku 
pažymėjimu.
VŠĮ „Vilniaus lankininkų klubas“ – suteikiamos nuolaidos su 
skautišku pažymėjimu.
UAB „Baltic Cycle“ – suteikiamos nuolaidos su skautišku 
pažymėjimu.
VŠĮ Rietavo žirgynas - suteikiamos nuolaidos su skautišku 
pažymėjimu.
IĮ „Adityvas”, Foto Pro Centras – suteikiamos nuolaidos su 
skautišku pažymėjimu.
VšĮ „Miegantys drambliai“ – suteikiamos nuolaidos su 
skautišku pažymėjimu.
Rotary International Lietuva – kai kurių kraštų dalinių 
veiklų finansavimo rėmėjai.  
UAB „Novameta“ – dainų konkurso rėmėjas.
UAB „Skinija“ – dainų konkurso rėmėjas.
UAB „Expedicija“ – dainų konkurso rėmėjas.
AB „Lifosa“ – dainų konkurso rėmėjas.
UAB „Jūsų Flintas“ – dainų konkurso rėmėjas.
UAB „Lututė“ – dainų konkurso rėmėjas.
UAB „Tyto alba“ – dainų konkurso rėmėjas.
Leidykla „Šviesa“ – dainų konkurso rėmėjas.
Žurnalas „Valstybė“ – dainų konkurso rėmėjas.
Nuotykių parkas „Tarzanija“ – dainų konkurso rėmėjas.
AB „Žemaitijos pienas“ – dainų konkurso rėmėjas. 
Lietuvos universitetų moterų asociacija – dainų konkurso 
rėmėjas.
Benjaminas Žemaitis – dainų konkurso rėmėjas.

Bendradarbiavimas su valstybiniu 
sektoriumi

2014 m. gegužės mėn. buvo pasirašyta atnaujinta 
bendradarbiavimo sutartis su Krašto apsaugos ministerija. 
Sutaryje abi šalys įsipareigojo skleisti pilietiškumą, skatinti 
jaunimą dalyvauti savanoriškoje tarnyboje, dalintis 

informacija apie kylančias grėsmes Lietuvai. 
2014 m. gruodžio mėn. įvyko susitikimas su Švietimo ir 
mokslo ministru D. Pavalkiu kartu su Lietuvos jaunimo 
organizacijų taryba, Lietuvos šaulių sąjunga, Ateitininkų 
federacija, Lietuvos moksleivių sąjunga ir Sėkmės mokykla. 
Susitikimo tikslas buvo aptarti su ministru neformaliojo 
ugdymo krepšelio įgyvendinimą ir neformaliuoju būdu 
įgytų kompetencijų pripažinimą.  
2014 m. vyko epizodinis bendravimas su Ugdymo plėtotės 
centru. Nuspręsta 2015 m. rimtai dirbti kartu dėl LS MS 
vedamų mokymų akreditacijos ir dėl jaunimo programos 
pripažinimo. 

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.
2014 m. Lietuvos skautijos nariai dalyvavo LiJOT pavasario 
ir rudens asamblėjose, plėtė kompetencijas LiJOT 
organizuotuose žiemos ir vasaros forumuose.
2014 m. gint. Elena Sinkevičiūtė (Jūrų skautų konferencija) 
LiJOT valdyboje buvo atsakinga už strategijos tikslo - 
faktais ir žiniomis grįsta jaunimo politika įgyvendinimą. 
2014 m. daug dėmesio buvo skirta jaunimo tyrėjų tinklo 
modelio kūrimui ir aprašymui, taip pat 2014 m. LiJOT 
užsakymu buvo atliktas tyrimas „Jaunimo nevyriausybinių 
organizacijų kuriama socialinė vertė”. 2014 m. rudenį 
buvo suorganizuota mokslinė-praktinė konferencija 
jaunimo politikos temomis. Elena taip pat yra atsakinga už 
tarptautinius LiJOT ryšius, tad per metus teko dalyvauti ir 
atstovauti Lietuvos jaunimą daugelyje Europos Komisijos, 
Europos Tarybos, Europos jaunimo forumo renginių 
įvairiomis temomis, bei keistis patirtimi ir bendradarbiauti 
su kitų Šiaurės-Baltijos ir Rytų Europos valstybių jaunimo 
organizacijų sąjungomis. Viena pagrindinių šiuo metu 
tarptautinio atstovavimo temų - jaunimo įgalinimas 
pilietiniame dalyvavime, nagrinėjant šią temą LiJOT 
siekia, kad esamos pilietiškumo ugdymo programos būtų 
peržiūrimos, tobulinamos įtraukiant nevyriausybines 
jaunimo organizacijas.

Gilv. Jorė Astrauskaitė (LS Taryba) priklauso WOSM Europos 
regiono Jaunimo įgalinimo strateginio prioriteto darbo 
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grupei. Pagrindinis grupės tikslas - įgyvendinti 2014-2017 
metų Europos regiono veiksmų plane numatytas prioriteto 
įgyvendinimo veiklas ir pasiekti, kad jaunimo įgalinimas 
taptų kiekvienos Europos skautiškos organizacijos ir jose 
veikiančių vienetų kasdienybe. 
Jorė buvo “Young Spokesperson Training” - jaunųjų 
atstovų mokymų planavimo komandos narė ir lektorė. 
Serbijoje vykusioje Skautų Akademijoje Jorė vedė sesijas 
“Komunikacijos strategijos” ir “Skautų prekės ženklo 
rinkodaros” temomis. Taip pat rengė oficialią WOSM 
ER poziciją Jaunimo įgalinimo tema skirtą išoriniams 
partneriams kaip Europos Jaunimo Forumas ir eilę kitų, 
vidiniam naudojimui skirtų resursų. 
2014 m. gint. Elena Sinkevičiūtė savanoriavo WOSM 
Europos regione. Elena yra regiono atstovė išorei kuri 
kartu su kitais savanoriais pristato ir skleidžia Europoje 
WOSM pozicijas įvairiais klausimais. Paskutiniais metais 
daugiausiai dėmesio Elenai teko skirti neformalaus 
ugdymo pripažinimo klausimui. WOSM Europos regionas 
teikė rekomendacijas kaip būtų galima įvertinti įgytas 
kompetencijas neformalaus ugdymo metu. Taip pat 
Elena ir regiono lygmenyje dirbo su jaunimo įgalinimo 
problematika bandant išgryninti regiono poziciją bei ją 
atstovaujant įvairiose Europos lygmens struktūrose.

2014 m. ordinais Už nuopelnus buvo 
apdovanoti:
 
Vilniaus kraštas: Beatričė Leiputė, Mantas 
Sideravičius, Rūta Kazlauskaitė, Giedrė Pleskienė, Audrius 
Brazauskas, Mykolas Pleskas, Vytautas Zulonas, Žymantė 
Kasperavičienė, Mykolas Gerliakas, Tadas Kavaliauskas, 
Rūta-Marija Slavinskaitė, Algirdas Strioga, Martynas Švedas, 
Marius Armonas, Marius Stalnionis, Loreta Senkutė, Dalia 
Mikelinskienė, Jurgis Malinauskas, Darius Budzinauskas, 
Antanas Šaduika, 
Šiaulių kraštas: Eglė Verseckaitė, Asta Jogminienė. 
Jūrų skautų konferencija: Jurgis Uleckas.
Telšių kraštas: Kostas Juknevičius (po mirties). 
Kauno kraštas: Giedrius Vaitkūnas, Živilė Vaitkūnienė, 
Aistė Praškevičiūtė. 
Tauragės kraštas: Danutė Daunorienė.
Alytaus kraštas: Aušrinė Mincienė, Rolandas Žiogelis.
Oro skautai: Paulius Mikelinskas. 
Rėmėjai: Dalia Uržaitė, Rasa Navickienė, Benjaminas 
Žemaitis, Giedrė Venckevičienė.
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LS Tarybos pirmininkės Jorės Astrauskaitės 
metinė veiklos ataskaita

1. Tarybos sudėtis
Jorė Astrauskaitė – tarybos pirmininkė;
Tomas Broga – tarybos pirmininkės pavaduotojas; Skautijos 100 – mečio darbo grupės narys; atstovavimo komiteto 
narys;
Birutė Taraskevičiūtė - atstovavimo komiteto pirmininkė;
Rita Baranauskienė – atstovavimo komiteto narė;
Kęstutis Kulikauskas – atstovavimo komiteto narys;
Sergėjus Staponkus – atstovavimo komiteto narys;
Andrius Šakalis – atstovavimo komiteto narys;
Tomas Rakovas – narystės darbo grupės narys; strateginio komiteto pirmininkas;
Simona Klumbytė – Skautijos 100 – mečio darbo grupės narė; narystės darbo grupės narė; strateginio komiteto narė;
Visvaldas Varžinskas – Skautijos 100 – mečio darbo grupės narys; skautų žemės darbo grupės narys; narystės darbo 
grupės narys; strateginio komiteto narys;
Saulius Jurevičius – narystės darbo grupės narys; strateginio komiteto narys;
Donatas Barsys – narystės darbo grupės narys; strateginio komiteto narys;
Saulius Arlauskas – papildomo vaikų švietimo krepšelio darbo grupės narys; vidaus komiteto pirmininkas;
Aistė Lukaševičiūtė – atsakinga už ordinų teikimą; papildomo vaikų švietimo krepšelio darbo grupės narė; vidaus 
komiteto narė;
Juozas Žemaitis – Skautijos 100 – mečio darbo grupės narys; vidaus komiteto narys;
Dalia Autukienė – atsakinga už vyresniškumo laipsnių teikimą; skautų žemės darbo grupės narė; vidaus komiteto narė.

2. Tarybos posėdžiai
• vyko 5 LS Tarybos posėdžiai (1 ankstesnės kadencijos ir 4 šios kadencijos). 
• Svarbiausių per metus svarstytų klausimų ir nutarimų apžvalga

• Patvirtintas LS saugios aplinkos sąvadas;
• Suteiktas leidimas partnerystei su VŠĮ „Skautų slėnio stovyklavietė“;
• Atnaujinti LS nario mokesčio nuostatai; 
• Patvirtinta LS vyresniųjų skautų jaunimo programa;
• Patvirtinti stovyklos nuostatų, stovyklos saugos ir sveikatos instrukcijos, stovyklos taisyklių,  saugos ir sveikatos  

instruktažo lapo ir tėvų leidimo šablonai;
• Patvirtintas LS jūrų skautų ženklas;
• Atnaujinti LS vyresniškumo laipsnių nuostatai;
• Vizitas Jungtinėje Karalystėje ir susitarimai su LSS Anglijos rajono vadovybe dėl bendro pasirengimo Šimtmečiui.

3. Tarybos narių veikla komitetuose

Strateginis komitetas

Visus metus koordinuotas 2015-2018 metų strategijos kūrimas. Komiteto atstovai dalyvavo strategijos planavimo 
savaitgaliuose su kraštų seniūnais (gegužės mėn.), pirmijos skyrių vedėjais (rugsėjo mėn.) ir LS Taryba (spalio mėn.). 
Strategija pristatyta kraštų seniūnų sueigoje (lapkričio mėn.). Strategijos pristatymas LS nariams yra patalpintas http://
www.skautai.lt/index/article/id/2137 
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Vidaus komitetas
Tęstas skautininkų duomenų bazės tvarkymas, laipsnių ir ordinų teikimas nariams. Parengti ir LS Tarybos tvirtinimui 
teikti atnaujintų nuostatų projektai: LS saugios aplinkos sąvadas, LS nario mokesčio nuostatai, stovyklų organizavimo 
dokumentų šablonai, LS jūrų skautų ženklo, LS vyresniškumo laipsnių ir kt. 
Spręsti LS Tarybos ir organizacijos narių iškelti klausimai, tarp jų LS himno trumpinimo ir LS uniformų nuostatų atnaujinimo.

Atstovavimo komitetas
Koncentruotasi į regioninio atstovavimo stiprinimą, LS atstovų regioniniuose apskrituosiuose staluose identifikavimą ir 
būrimą į bendradarbiavimo tinklą. Pradėta dirbti su kraštų atstovų informavimu apie galimybes geriau išnaudoti ryšius 
su savivaldybėmis finansavimui gauti.

4. Suteikti vyresniškumo laipsniai ir garbės ženklai

• Paskautininko laipsnis:
Psktn. Tomui Čebatoriui
Psktn. Arūnui Jankauskiui
Psktn. Miglei Laurinavičiūtei
Psktn. Gabijai Didžiokaitei
Psktn. Kristinai Podėnaitei
Psktn. Jolitai Pranskūnienei
Psktn. Odetai Autukaitei
Psktn. Kornelijui Bertuliui
Psktn. Akvilei Milkevičiūtei 
Psktn. Aurimui Seiliui 
Psktn. Mildai Bacevičiūtei 
Psktn. Simonai Kurtinaitytei 
Psktn. Mortai Strazdaitei 
Psktn. Barborai Drąsutytei 
Psktn. Eglei Budrytei 
Psktn. Justinai Lukaševičiūtei  

• Skautininko laipsnis:
Sktn. Elvyrai Gedeikienei
Sktn. Rūtai Kazlauskaitei 
Sktn. Sauliui Arlauskui
Sktn. Astai Jogminienei
Sktn. Laimai Dagytei 
Sktn. Vytautui Zulonui 
Sktn. Mantui Sideravičiui 

5. Bendradarbiavimas su Pirmija
Tarybos nariai pagal poreikį buvo įsitraukę į atskirų pirmijos skyrių veiklą, kuriuose prisidėjo savo ekspertine patirtimi, 
konsultacijomis. Nuolat vyko glaudus bendradarbiavimas su vyr. skautininke I. Žilinskiene, kartu sprendžiant tiek 
kasdieninius, tiek strateginius organizacijos valdymo klausimus.

• Kokiose srityse drauge dirba Tarybos ir Pirmijos nariai? 
Jaunimo programos, komunikacijos, užsienio reikalų, suaugusių skautybėje, mokymų, naujos strategijos rengimo.
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6. Stovyklų ir kitų renginių lankymo ataskaitos
LS Taryba 2014 m. oficialiai stovyklų nelankė. 

7. LS atstovavimas

• Kokiose organizacijose, renginiuose Tarybos nariai oficialiai atstovavo LS?
• Susitikime su JK ir LSS atstovais Londone
• Pasaulio skautų konferencija Slovėnijoje
• LiJOT pavasario asamblėja 

8. Bendros įžvalgos, komentarai apie organizacijos raidą

• Svarbiausi organizacijos metų pasiekimai ir sunkumai. Tarybos pirmininko įvertinimas.

Pagrindinis dėmesys 2014 metais buvo skiriamas naujos LS strategijos formavimui. Tai, kad 2015-2018 metais užsibrėžta 
prioritetais laikyti jaunimo programą ir savanorystės sąlygų gerinimą rodo tam tikrą organizacijos brandą ir pasiruošimą 
orientuotis į veiklų kokybę. Strategijos rengimą lydėjo daug diskusijų apie organizacijos valdymo efektyvumą, tinkamą 
patirties perdavimą ir geresnį mokymąsi iš įgytos patirties, dalis jų dar iki suvažiavimo turėtų įgyti apčiuopiamą formą.

Didžiausias kadencijos pasiekimas buvo Tarybos vizitas į Jungtinę Karalystę, turėjęs du tikslus: ryšių su LSS Anglijos rajonu 
sustiprinimą ir Tarybos narių kompetencijų kėlimą. Savaitgalis, praleistas Lietuvių Sodyboje su išeivijos skautais leido 
geriau suprasti LSS aktualijas, susipažinti su jų vadovybe ir aptarti pasirengimo Šimtmečiui bei kitus bendradarbiavimo 
klausimus. Bendras vizitas Lietuvos ambasadoje Londone taip pat padėjo geriau suprasti LSS Anglijos rajono augimo 
iššūkius bei kaip LS galėtų prisidėti prie jų įveikimo. Viešnagės BP Namuose metu LS Tarybos nariai susitiko su vienu iš 
Skautų Asociacijos (The Scout Association) vadovų Steve Peck, kuris per Jungtinės Karalystės skautų augimo ir pokyčių 
istoriją papasakojo apie pokyčių organizacijoje valdymo svarbą ir pasidalino savo turima patirtimi.
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Trečia svarbi metų tema buvo LS skautų žemės paieškos, pasibaigusios bendradarbiavimo sutarties pasirašymu su j. b. 
Jono Dragūno VšĮ „Skautų slėnio stovyklavietė“. Sprendimų priėmimo procesas parodė, jog sklandžiam tokių partnerysčių 
valdymui organizacijoje vis dar trūksta tinkamų kompetencijų, pasitikėjimo vieni kitais ir nuoseklumo įgyvendinant jau 
priimtus sprendimus.

Organizacija yra gerame kelyje ir pamažu auga bei stiprėja. Šie metai buvo skirti įsivertinimui ir tolimesnių iššūkių iki 
2018 metų išsikėlimui, todėl kiek iš tiesų metai buvo sėkmingi, parodys ateitis. Norint toliau augti, svarbu toliau dirbti 
ties profesionalumo organizacijos valdyme didinimu, rasti galutinius sprendimus šiais metais pradėtiems spręsti kraštų 
seniūnų funkcijų ir kitiems klausimams, nenustoti mokytis bei išlaikyti skautišką dvasią, kuri šiais metais lydėjo visus 
Tarybos darbus.

Atsakomybės ir pareigos

Psktn. vyr. sk. Vaiva Juškevičiūtė – vyr. skautininkės 
pavaduotoja
Vyr. sk. Vilma Lenkutytė - atsakinga už LS atributiką
Pat.sk. Monika Žemaitaitytė – atsakinga už LS atributiką 

Bendras skyriaus funkcijų įvertinimas

2014 metais LS atributikos dalyje įvyko pasikeitimų: turime 
vieną naują sesę Moniką Žemaitaitytę, kuri yra s. Vilmos 
Lenkutytės pagalbininkė. Vilma ir Monika yra tiesiogiai 
atsakingos už Skautiškos internetinės parduotuvės 
kuravimą, bendradarbiavimą su LS nariais parduodant 
prekes, kontaktavimą su nuolatiniais tiekėjais ir kt.
Atributikos užsakymų platinimas veikia nuo 2013 12 31 
skautiškoje internetinėje parduotuvėje. Metų eigoje vyko 
parduotuvės tobulinimas, sukurtas parduotuvės logotipas. 
Reguliariai yra vykdomos prekių inventorizacijos. Skautiška 
parduotuvė turi savo profilį socialiniame tinkle Facebook, 
kuriame skelbiami konkursai. Pradėta prekiauti WOSM 
atributika ir prekėmis, taip pat kokybiškomis turizmo 
prekėmis iš partnerių UAB „Montis Magia“. 

Skyriaus posėdžiai vyksta elektroninėje erdvėje arba 
Pirmijos posėdžių metu. 

Veiklos plano ataskaita 

• Atributika buvo platinta kraštų stovyklose ir el. erdvėje.

LS vyriausiosios skautininkės pavaduotojos bendriems reikalams 
Vaivos Juškevičiūtės metinė veiklos ataskaita 

• Naujos atributikos užsakymai, papildymai buvo 
vykdomi visus metus.

• Užsakymai buvo organizuojami pagal poreikį iš 
WOSM skautiškos parduotuvės bei Lietuvos įmonių, 
kurios gamino LS atributiką.

• Atliekamos nuolatinės prekių inventorizacijos (2 
kartus metuose).

• Sutvarkyta LS atributikos sandėliavimo erdvė.
• T. Rimkus, pradėjęs internetinės skautiškos 

parduotuvės projektą, toliau jį vysto, tai atlieka 
savanoriškais pagrindais.

• Nuo 2014 06 01 pavaduotojai kraštams Eglei 
Paulauskaitei pasitraukus iš Pirmijos, buvo perimtos 
jos pareigos. 

• Siunčiami naujienlaiškiai kraštų seniūnams (1-3 kartus 
per mėnesį).

• Dalyvaujama kraštų vadijos posėdžiuose.
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LS vyriausiosios skautininkės pavaduotojos kraštams 
Eglės Paulauskaitės metinė veiklos ataskaita 

LS administracinio skyriaus vedėjos 
Justinos Lukaševičiūtės metinė veiklos ataskaita

Pagrindinės veiklos iki 2014 m. birželio 1 d.:

• Nuolatinis bendravimas su kraštais – kas mėnesį buvo išsiunčiami 1-3 informaciniai laiškai kraštų seniūnams (Pirmijos 
skyrių informacija, naujienos ir pan.), kontaktų palaikymas telefonu.

• Kraštų vadijos posėdžių lankymas. 
• Reiktų tęsti pradėtą kontaktą su LS kraštais ir jį stiprinti dar labiau, bei pagalvoti apie veiksmingą abipusį atgalinį ryšį, 

kokio mes jo norime ir kaip jį pasiekti. Per 2013 m. buvo padarytas labai didelis įdirbis atkuriant bendradarbiavimą 
su kraštais, 2014 m. jį stiprinome.

Asmenų sekretoriato pozicijose sąrašas

Nuolatos skyriuje dirbantys asmenys: 

S. v. Paulius Šukys – atsakingas už nario pažymėjimą
Vyr. sk. Monika Paulauskaitė – atsakinga už duomenų bazės atnaujinimą
Pat. sk. Eglė Šidlauskaitė – Tarybos sekretorė
Psktn. Justina Lukaševičiūtė – skyriaus vedėja

Skyriaus savanoriai: 

pat. sk. Milda Kulakauskaitė, psktn. Odeta Autukaitė, pat. sk. Elena Padgurskytė, s. s. Svajūnė Jasiūnaitė, pat. sk. Gabija 
Vaitkevičiūtė, pat. sk. Rūta Račkutė, pat. sk. Monika Žemaitaitytė.

Gautų - išsiųstų laiškų, užklausų, dokumentų skaičius

Gauti dokumentai 2013 2014

Pranešimai 7 3

Kvietimai 5 4

Prašymai 3 2

Raštai 17 25

Iš viso: 32 34

Sutartys 2013 2014

Paramos ir paskolos 9 3

Darbo 5 0 (KM 7)

Kitos 59 44

Savanorystės 80 93

Iš viso: 73 140
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Išsiųsti dokumentai 2013 2014

Delegavimo raštai 2 4

Garantinis raštas 1 0

Įgaliojimai 10 7

Kvietimai 4 6

Lydraščiai 1 2

Pažymos 12 29

Pranešimai 1 2

Prašymai 24 39

Raštai 7 7

Rekomendacijos 2 5

Sutikimai 2 0

Iš viso: 67 101

Įsakymai 2013 2014

Įsakymai 75 28

Aktai 2013 2014

Įsakymai 12 10

Laiškai 2013 2014

Gauti 1593 4676

Išsiųsti 1547 4892

Iš viso: 3140 9659

LS dokumentų tvarkymo, archyvavimo, prieinamumo 
įvertinimas

Parengta 11 LS Pirmijos ir 5 LS Tarybos protokolai. Puslapyje 
www.skautai.lt paskelbti 10 LS Pirmijos protokolų išrašų, 18 nuostatų, 
7 šabloniniai dokumentai. Visi dokumentai yra saugomi Lietuvos 
skautijos nacionaliniame biure, su visais dokumentais galima 
susipažinti atvykus į biurą arba pateikus užklausą.

Tai įdomu!

Pagaminti
149 nario

pažymėjimų. 
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Kita

Administracinis skyrius 2014 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. Per metus pagaminta 149 nauji LS nario pažymėjimai. Parengti ir išsiųsti 67 
pažymėjimai vienetams, atitinkantiems visus struktūrinius organizacijos nuostatus.
Lietuvos skautijoje pradėjo veikti Laimingo skautuko linija, taip pat sukurtas vienetų kontaktų žemėlapis. 

LS Jaunimo programos skyriaus l.e.p. vedėjo 
Domo Nutauto metinė veiklos ataskaita

Skyriaus sudėtis ir pareigos:

Sk. v. Domas Nutautas – l.e.p. skyriaus vedėjas
Psktn. Simona Kurtinaitytė - skyriaus vedėjo pavaduotoja (buvusi skyriaus vedėja iki 2014 10 24)
S. s. Darius Laurinavičius - skautiškų specialybių komandos koordinatorius
Vyr. sk. Gintarė Staugaitytė - pat. skautų programos koordinatorė
Sktn. Milda Kasperavičiūtė - pat. skautų programos narė
Psktn. Milda Navaslauskaitė - (būsima) pat. skautų programos narė
Psktn. Gabija Didžiokaitė - skautų programos narė
Gint. Justina Nakaitė - buvusi skyriaus vedėjos pavaduotoja

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

Šiuo metu JPS labai trūksta patyrusių skautų programos narių, skautų programos koordinatoriaus ir narių, jaunesniųjų 
skautų programos narių, administracinio žmogaus kuris rūpintųsi JP metodine medžiaga. 

Žmonių poreikis. Kokiose srityse reikia daugiau žmogiškųjų resursų? 

Šiuo metu reikia žmonių, kurie yra buvę (arba yra) jaunesniųjų skautų / skautų vadovai ir gali sistemingai peržvelgti 
esamas programos gaires, padėti jas atnaujinti bei išbandyti.

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

Skyrius 2014 metais buvo gana pasyvus. Stipriausiai veikė naujų specialybių diegimas. Žmonių reikia amžiaus grupių 
programose.

Skyriaus posėdžiai

2014 metais neįvyko nei vienas bendras skyriaus posėdis. Vyko 3 atskiri posėdžiai su skirtingais skyrių nariais.
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Skyriaus per metus įgyvendintos veiklos (kas padaryta iš metų plano). 
1) Vyr. skautų konferencija;
2) Patyrusių skautų suvažiavimas (vietoj Patyrusių skautų konferencijos);
3) Naujų skautiškų specialybių sukūrimas;
4) Specialybių instruktorių paieška;
5) Pagal organizacijos narių poreikius kuriamas aktualus ir savalaikis turinys (iš dalies įgyvendintas, straipsniai pateikti, 
tačiau rečiau nei kas 2 mėnesius);
6) Pasiruošimas Lietuvos jaunimo dienoms 2015;
7) Patyrusių skautų žygis (vietoj žygio Lietuvoje, jis įvyko kartu su Lietuvių skautų sąjungos nariais Anglijoje). 

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

1) Patvirtinta vyr. skautų programa, konferencijoje dalyvavo apie 80 vyr. skautų iš LS vienetų.
2) Sudarytos patyrusių skautų programos gairės; išrinktas patyrusių skautų vasaros stovyklos štabas, jo pirmininkė – 
pat. sk. Fausta Roznytė (Šiaulių kr.); pat. skautai supažindinti su suvažiavimo eiga, principais. Dalyvavo 43 pat. skautai iš 
įvairių LS kraštų, 3 JPS nariai. Sužinota, jog LS pat. skautai duoda ne vienodus įžodžius. Vieni pasižada stengtis tarnauti, 
kiti pasižada tarnauti. Pastabos perduotos LS Tarybos vidaus komitetui su prašymu, kad būtų išspręstas klausimas dėl 
tikslaus pat. skautų įžodžio teksto ir tekstas būtų įtrauktas prie visų įžodžių tekstų. 
3) 1 nauja specialybė – žvejo. Kuravo SS ir JPS atstovas Darius Laurinavičius.
4) Sukurtas specialybių instruktorių duomenų bazės projektas. 
5) Parašyti du straipsniai www.skautai.lt  puslapyje.
6) 100 13 - 18 metų skautų dalyvauja LJD kaip LS nariai.

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

1) Agora. Skelbimas buvo paskelbtas, bet neatsirado norinčių vykti. 
2) Patyrimo laipsnių peržiūra, vertinimas ir atnaujinimas. Nebuvo suinteresuotų asmenų dirbti šiuo klausimu. 
3) Interaktyvaus nacionalinio žaidimo kūrimas, testavimas, paleidimas – kadangi tai buvo pažymėta metų veiklos plane 
C prioritetu, tai nebuvo prioritetinė veikla. 
4) 2 skyriaus sueigos. Įvyko keli susitikimai su pavieniais skyriaus nariais. 

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

1) Realybės šou Specialistas.
2) JPS komandos performavimas.

Bendras veiklos vertinimas. Kokios veiklos sritys metų eigoje veikė stipriai? Kokie svarbiausi 
pasiekimai? Ką reikia tobulinti, stiprinti?
Suplanuotų veiklų įvykdyta tik apie pusę, prarastas ryšys su didžiąja dalimi skyriaus dėl vedėjų kaitos ir neaktyvumo. 
Stipriai veikė specialybės, kuriomis smarkiai rūpinosi SS. Labai reikia susirinkti skyriaus narius ir su jais aktyviai dirbti. 

Kokiose srityse buvo bendradarbiaujama su kitais skyriais, Tarybos nariais? Kokiose papildomose 
darbo grupėse veikė skyriaus nariai?

1) Buvo bendradarbiaujama su LS MS bei LS SS dėl specialybių projekto užbaigimo, bei išsikeltų tikslų įgyvendinimo. 
T.y. pabaigti specialybių įgijimo tvarką, specialybių aprašymų nuostatus, tapimo instruktoriumi taisykles.
2) Sk. v. Domas Nutautas dalyvavo susitikime dėl NVO programos Norvegų mechanizmo projektui kartu su LS Tarybos 
ir SSO atstovais. Projektui nebuvo skirtas finansavimas. 
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3) Su vyr. skautininke Ieva Žilinskiene ir LS Tarybos pirmininke Jore Astrauskaite dėl jaunimo programos kongreso 2015 
m. pavasarį. 
4) Su LS MS draugininkų mokymuose. Pravesta JP dalis. 

 
Kiek įvyko susitikimų?

1) 7 susitikimai. 
2) Du susitikimai, tačiau tik viename dalyvavo JPS narys.
3) Vienas susitikimas LS vadovų sąskrydyje.
4) Vienas susitikimas per draugininkų mokymus.

Kokie šio darbo rezultatai?
1) Pabaigtas, patvirtintas ir paskelbtas specialybių projektas su nuostatais, taisyklėmis ir aprašais;

• Pradėta kurti specialybių instruktorių duomenų bazė;
• Pradėtas realybės šou “Specialistas”;
• 2015 metų vasarą, rugpjūčio mėnesį vyksianti Specialybių akademija.

2) Projektui nebuvo skirtas finansavimas. 
3) Kadangi jaunimo programos kongresui buvo planuojama gauti lėšų iš Erasmus+ programos, bet projektui nebuvo 
skirtas finansavimas, tai kongresas nukeltas 2015 m. rudeniui.
4) LS vadovai supažindinti su esama jaunimo programa ir situacija šiai dienai. 

LS atstovavimas kitų organizacijų veikloje

Kokiuose kitų organizacijų renginiuose dalyvavo skyriaus nariai (kitų Lietuvos ir užsienio organizacijų, 
institucijų mokymai, konferencijos, susitikimai, stovyklos ir kt.)?
Buvusi JPS vedėja psktn. Simona Kurtinaitytė dalyvavo 2014 metais gegužės mėn. mokymų vadovų tarptautiniame 
susitikime Portugalijoje. 

Kokie dalyvavimo rezultatai? Kuo dalyvavimas naudingas Lietuvos skautijai?
Susipažinta su kitų šalių veiklomis rengiant ir koordinuojant mokymus nacionaliniu mąstu, žmogiškųjų išteklių valdymo 
ypatumais, mokymų sistemos atnaujinimo principais.

 

2014 m. Komunikacijos skyriuje savanoriavo:
sktn. Laima Dagytė – Rakovienė – skyriaus vedėja (iki vasario 1 d.)
psktn. Akvilė Milkevičiūtė – skyriaus vedėja (nuo vasario 1 d.)
pat. sk. Eglė Šidlauskaitė – skyriaus vedėjos pavaduotoja

Broliai ir sesės, įvairiais darbais prisidėję prie KS veiklos:
Sk. v. Aivaras Čenkus, s. s. Kšištofas Kšivecas, sk. v. Karolis Martinaitis, pat. sk. Gabija Kubiliūtė, vyr. sk. Julija Andrijauskaitė, sk. 
v. Almantas Vilbikas, pat. sk. Aurimas Sinickas, vyr. sk. Silvija Bialoglovytė, pat. sk. Jolita Milkerytė, vyr. sk. Eglė Mikeliūnaitė, 
gilv. Jorė Astrauskaitė.

Šiuo metu Komunikacijos skyriuje bandome galutinai išsigryninti skyriaus misiją ir viziją skautijoje. Taip pat svarstome 
įvairius skyriaus veiklos modelius. Didelė problema yra ta, kad nėra tęstinumo – tik įvairūs vienkartiniai darbai, deleguojami 
atskiriems žmonėms.

LS Komunikacijos skyriaus vedėjos 
Akvilės Milkevičiūtės metinė veiklos ataskaita 
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Skyriuje nuolat trūksta norinčių ir galinčių rašyti žmonių. Taip pat visada kviečiami prisijungti gebantys dirbti su 
internetiniais puslapiais, mėgstantys filmuoti, fotografuoti ir t.t. žmonės. 

Skyriaus sueigos

2014 m. įvyko viena skyriaus sueiga bei vieni Tarybos pirmininkės Jorės Astrauskaitės organizuoti mokymai. Kitais metais 
sieksime organizuoti daugiau sueigų bei mokymų, nes jos neša didžiulę naudą bendram skyriaus darbui, bei padeda 
generuoti idėjas ateičiai.

Veiklos plano ataskaita

Žemiau pateikti suplanuoti 2014 m. Komunikacijos skyriaus darbai bei komentarai apie juos.

1) Didinti skautiškų veiklų ir jų naudos žinomumą visuomenėje. 

2014 m. Lietuvos skautija bei skautai žiniasklaidoje buvo paminėti apie 182 kartus. Labai džiaugiamės kraštais, aktyviai 
bendraujančiais su vietos žiniasklaida – jų dėka apie skautus rašė 66 kartus. Skautijos inicijuotų publikacijų kiekis krito, 
nes 2014 m. nebuvo tokių svarbių įvykių kaip vyr. skautininko rinkimai arba Jubiliejinė stovykla. 

Palyginimas su 2013 m. pateikiamas lentelėje:

Bendras paminėjimų
skaičius

Nacionalinė 
žiniasklaida

Regioninė 
žiniasklaida KS inicijuoti Kraštų inicijuoti Ne LS inicijuoti 

paminėjimai

2014 m. 182 51 131 38 66 78

2013 m. 154 38 116 43 30 81

Paskelbtų naujienų 
skaičius

Vartotojų 
skaičius

Bendras 
apsilankymų 
skaičius

Apsilanky-
mo trukmė

Unikalūs 
lankytojai

Atmetimo 
rodiklis

2014 m. 342 2339 84831 03:15 31121 51,18

2013 m. 405 2052 107078 03:40 33059 47,12

2)Organizacijos vidinės komunikacijos palaikymas ir stiprinimas. 

Bendrai apžvelgus mūsų socialinių tinklų ir puslapio rezultatus, jie prastesni nei 2013 m. Kitais metais būtina dirbti su 
aktualiu ir patraukliu turiniu, kad šie rodikliai gerėtų.

Puslapio skautai.lt duomenys:

2014 m. nukrito beveik visi skautatinklio rodikliai. Tą galima sieti su 2013 m. vykusia Jubiliejine stovykla, prieš kurią 
skautatinklyje buvo skelbiama daug svarbios informacijos apie renginį. Nors puslapyje užsiregistravo 287 nauji nariai, 
jie nebuvo itin aktyvūs. Reikia pripažinti, kad ir KS nelabai daug dirbo ties puslapio turinio kūrimu. Didžioji dalis skautai.
lt lankytojų yra vadovai, ieškantys jiems aktualios informacijos. Beveik pusė lankytojų į skautai.lt ateina per nuorodas 
Facebook paskyroje. Šiuo metu KS idėjas dėl skautatinklio turinio generuoja speciali darbo grupė, kuri rūpinsis puslapio 
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Tai įdomu!

turinio patrauklumu ir aktualumu – kad skautai.lt nebūtų 
skelbiamos vien tik LS vadijos naujienos. Grupės vadovė – sesė 
Eglė Mikeliūnaitė (Panevėžio kraštas). Taip pat, brolis Aivaras 
Čenkus (Vilniaus kraštas) rūpinasi skautatinklio atnaujinimo 
reikalais ir visada laukia idėjų bei padėjėjų.

Per metus LS Facebook paskyros sekėjų skaičius užaugo beveik 900 žmonių. Turinio „pamėgimo” skaičius dažniausiai 
varijuoja tarp 15-40 „Patinka”. Kaip visada daugiausiai dėmesio sulaukia turinys „iš įvykio vietos” – gyvi pasidalinimai 
nuotraukomis ar filmukais iš šiuo metu vykstančių renginių. LS Facebook paskyroje aktyvesni yra jaunesni nariai nei 
skautai.lt Pastebėjome, kad daug dėmesio sulaukia specialiai FB „pagerinta” vaizdinė medžiaga, todėl 2015 m. sieksime 
kad Facebook taptų atskiru informacijos šaltiniu, o ne priemone kopijuoti skautai.lt naujienas. Pavyzdžiu galėtų būti 
Jungtinės Karalystės skautų organizacija - jie savo Facebook paskyroje retai skelbia organizacijos naujienas, daugiau 
skatina diskusijas įvairiais klausimais bei dalinimąsi įspūdžiais.

Kiti socialiniai tinklai

LS paskyros Instagram, Soundcloud ir Slideshare yra beveik nenaudojamos. Kitais metais reikės atnaujinti bent Instagram 
paskyrą, nes tai itin populiarus tinklas jaunimo tarpe. Kitos dvi LS paskyros gali tarnauti pagal poreikį.  
Youtube ir Scribd paskyros naudojamos gerokai aktyviau – tai yra LS vaizdų bei tekstų biblioteka, o poreikis tokiai 
medžiagai yra gerokai didesnis. 
Išaugę Youtube rodikliai. Aktyviausiai šioje paskyroje skelbtas „Specialisto” turinys, todėl sparčiai išaugo įkeltų video, 
peržiūrų skaičius ir žiūrėjimo laiko trukmė:

2014 m.
puslapyje skautai.
lt paskelbtos 342 

naujienos.
Į LS “Facebook” 

paskyrą sekančių 
narių pagal valstybes 
TOP-10 pateko tokios 
šalys kaip  Egiptas ir 

Indonezija.

LS paskyros Facebook:

Sekėjų skaičius

2014 m. 3513

2013 m. 2660

Žiūrėjimo laikas 
(min.)

FIlmukų 
peržiūros

Vidutinė 
peržiūros 
trukmė

Įkelta naujų 
video

2014 m. 12669 8410 03:15 60

2013 m. 9885 5838 1:41 min 24

3) Komunikacijos skyriaus stiprinimas
2014 m. įvyko viena bendra skyriaus sueiga ir per 10 asmeninių susitikimų su skyriaus nariais. Komunikacijos skyriuje 
studijų praktiką atliko du žmonės. Skyriaus nariai padėjo kitų skyrių veiklose bei dalyvavo išoriniuose mokymuose. 
Skyriaus nariai Aivaras Čenkus, Silvija Bialoglovytė, Gabija Kubiliūtė bei Akvilė Milkevičiūtė suorganizavo Skautatinklio 
dešimtmečio šventę bei diskusiją apie mūsų puslapio atnaujinimo galimybes. 
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Kadangi metų pradžioje keitėsi skyriaus vedėja, daug dėmesio buvo skiriama pačių narių motyvacijai dirbti skyriuje bei 
diskusijoms apie skyriaus veiklos gerinimą. Turime daug idėjų ir tikimės, kad kitais metais galėsime pasidžiaugti daug 
geresniais veiklos rezultatais. 

Bendradarbiavimas su kitais Pirmijos skyriais

Komunikacijos skyriaus nariai aktyviai prisidėjo prie dviejų didesnių LS vykdomų projektų. Suaugusiųjų skyriui su jų 
organizuotu realybės šou „Specialistas” aktyviai padėjo Eglė Šidlauskaitė ir Almantas Vilbikas. Skyriaus vedėja Akvilė 
Milkevičiūtė kartu su Užsienio ryšių skyriaus vedėja ir pavaduotoja bei Vilniaus Universiteto radijo mėgėjų klubu 
organizavo JOTA (Jamboree on the Air) šventę Vilniuje. Eglė Šidlauskaitė bendradarbiauja su Užsienio ryšių skyriumi ir 
rūpinasi The Baltic Jamboree komunikacija. 

LS atstovavimas kitų organizacijų veikloje

Skyriaus vedėja Akvilė Milkevičiūtė bei skyriaus narys Almantas Vilbikas dalyvavo LiJOT vasaros forume, kurio temos 
buvo bendravimas su verslu bei žiniasklaida. Pasisemta daug idėjų apie organizacijos teikiamos naudos iškomunikavimą, 
taip pat apie bendravimą su žiniasklaidos atstovais. Svarbiausia sužinota informacija apie rėmėjų paiešką perduota LS 
Paramos pritraukimo skyriui.

Skyriaus vedėja Akvilė Milkevičiūtė dalyavo JRD organizuotuose mokymuose apie lobizmą, interesų atstovavimą bei 
komunikaciją. Pati didžiausia pamoka po šių mokymų - pasidomėti, kokios organizacijos ten dalyvauja, bei kokios tiksliai 
temos ten bus liečiamos. Šiuo atveju tai būtų buvę nuostabūs mokymai kraštų atstovams. Ateityje bus labiau svarstoma 
kam iš kraštų lygmens tokie mokymai būtų naudingi.

Skyriaus vedėja dalyvavo LR Prezidentūros rengtame forume „Jaunimo iniciatyvos Lietuvos informaciniam saugumui ir 
pilietiškumui”, bei Kultūros ministerijos ir JRD organizuotame išplėstiniame posėdyje „Jaunimo pilietiškumas“. Renginiuose 
dalyvavo ir Krašto apsaugos sistemos atstovai. Abiejų renginių temos - jaunimo vaidmuo priešinantis nedraugiškai 
propagandai. LS atstovavimas rodo, kad mes esame susirūpinę esama situacija bei pasirengę bendradarbiauti. Renginių 
metu į LS vadovų suvažiavimą pakviesti KAM atstovai.

Skyriaus sudėtis ir pareigos

Psktn. Milda Bacevičiūtė – skyriaus vedėja, lektorė
Vyr. sk. Ieva Vaitkevičiūtė – lektorė
Pat. sk. Gintarė Dužinskaitė – pavaduotoja
Sktn. Rūta Kazlauskaitė – skyriaus narė, lektorė
Sk. v. Tomas Čebatorius – skyriaus narys
Sk. v. Andrius Mika – skyriaus narys
Gilv. Pavel Mikriukov – skyriaus narys, lektorius
Psktn. Tadas Kavaliauskas – skyriaus narys, lektorius
Psktn. Vytautas Rudzevičius – skyriaus narys

LS Mokymų skyriaus vedėjos Mildos Bacevičiūtės 
metinė veiklos ataskaita
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Neužpildytos pozicijos skyriuje

• Kompetentingi mokymų vedėjai;
• Mokymus administruojantys bei organizuojantys asmenys.

Žmonių poreikis skyriuje  

• Mokymų vedėjų kompetentingų šiose temose: skautiškasis metodas, skilčių sistema, darbas komandoje, veiklos ir laiko 
planavimas ir organizavimas, komunikavimo įgūdžiai, bendradarbiavimo įgūdžiai; situacijos analizė, į(si)vertinimas; 
amžiaus tarpsnių psichologija; jaunimo politika, demokratinių vertybių įgyvendinimas; sauga; dokumentacijos 
valdymas; finansų valdymas; turto administravimas.

• Mokymus organizuojančiųjų, administruojančių asmenų.

Bendras skyriaus funkcijų įvertinimas

2014 metais mokymų skyriuje trūko vientisumo, stiprios komandos. Taip pat buvo silpnas administravimas ir komunikacija. 
Nepaisant to, prioritetiniai mokymai įvyko ir pavyko, vadovams buvo sudarytos sąlygos tobulėti. Metų pabaigoje išryškėjo 
veiklos vizija ir prioritetai, gryninosi komanda.

Skyriaus posėdžiai

2014 metais įvyko 3 skyriaus posėdžiai (liepa, rugpjūtis, lapkritis). Posėdžiuose dalyvavo: liepos mėn. – 3, rugpjūčio mėn. 
– 4, lapkričio mėn. – 5 LS mokymų skyriaus nariai ir svečiai.

Veiklos plano ataskaita

2014 m. įgyvendinti mokymai
• Užsakomieji komandos formavimo mokymai Panevėžio kraštui (Vasario 8d., Panevėžys). Mokymus vedė P. Mikriukov. 

Mokymus baigė 12 potencialių jaunų vadovų/lyderių (pat. sk.). Mokymų tikslas ir rezultatai – jaunosios kartos 
lyderystės ugdymas.

• Mokymai “Nes svarbu 1” (Kovo 23 d., Kaunas). Mokymus vedė T. Rakovas, B. Drąsutytė, V. Joneliūkštytė, J. Vyšniauskytė-
Rimkienė. Mokymuose  dalyvavo 15 LS narių iš 4 kraštų. Mokymų tikslas ir rezultatai – perteikti pagrindinę saugios 
skautavimo aplinkos užtikrinimo žinutę, išdiskutuoti disciplinos, patyčių, savižudybių prevencijos temas, supažindinti 
su Saugios aplinkos užtikrinimo principų sąvadu.

• Mokymai “Nes svarbu 2” (Balandžio 12-13 d., Aukštadvaris). Mokymus vedė B. Drąsutytė, T. Rakovas, V. Joneliūkštytė. 
Mokymuose dalyvavo 9 LS nariai iš 4 kraštų. Tikslas ir rezultatai – įsigilinti į saugios skautavimo aplinkos principus, 
komunikaciją nelaimingų atsitikimų atveju, vadovų teisinę atsakomybę ir svarbiausią dokumentaciją, discipliną 
skautiškame vienete, patyčių ir savižudybių prevenciją.

• Medinių kauliukų mokymai (Birželio 21-28 d.). Mokymus vedė T. Rakovas, Ž. Kubilienė, L. Gikaras, G. Kačergytė-
Sidorovienė. Mokymuose dalyvavo 12 dalyvių. Mokymų tikslas ir rezultatas – vadovų kompetencijų stiprinimas. 

• Užsakomieji skilčių/skiltininkų mokymai Nemuno tunto jūrų skautams  (Spalio 11-12 d., Kaunas). Mokymus vedė P. 
Mikriukov. Mokymuose dalyvavo 14 įvairių amžiaus grupių dalyviai iš Kauno krašto (išrašyti 5 mokymų pažymėjimai 
– tik dalyviams virš 16 m.).  

• Draugininkų kursai (1 lygis, pradedantiesiems) (Lapkričio 8-9 d., Kaunas). Mokymus vedė R. Kazlauskaitė, M. 
Bacevičiūtė, T. Kavaliauskas. Dalyvavo 16 LS vadovų. Mokymų tikslas ir rezultatai – vadovų kompetencijų stiprinimas.
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Iš viso per 2014 metus įvyko 6 Mokymų skyriaus organizuoti mokymai, išrašyti 66 pažymėjimai mokymų dalyviams ir 
lektoriams. Dalyvių pasiskirstymas pagal kraštus vaizduojamas diagramoje.

Aktyviausiai mokymuose dalyvavo Vilniaus, Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos kraštai, bei Jūrų skautų konferencija. Reikia 
pastebėti, kad iš Alytaus, Utenos ir Telšių kraštų 2014 m. į mokymus niekas neatvyko, o Tauragės kraštas turėjo tik vieną 
mokymų dalyvį.
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Kita veikla
Mokymų skyrius 2014 m. tęsė projekto SFH įgyvendinimą, įskaitant metodikos ruošimą, darbinės komandos susitikimus 
ir baigiamąją konferenciją Briuselyje. 
Skyriaus vedėja dalyvavo kasmetiniame TCNM susitikime Portugalijoje iš kurio parsivežė daug gerųjų pavyzdžių, 
idėjų ir motyvacijos jų įgyvendinimui. Susipažinimas su kitų šalių mokymų sistemų geraisiais/blogaisiais, veikiančiais/
neveikiančiais pavyzdžiais padėjo pagrindą suvokimui “ant ko” statyti ir ko vengti kuriant/stiprinant LS mokymų sistemą. 
Iškelta “viso gyvenimo mokymosi” (lifetime learning) idėja privertė susimąstyti, ką galime pasiūlyti vadovams, kurie jau 
“viską žino” – pradžiai MS stengsis diferencijuoti ir aiškiai pozicionuoti mokymus skirtingo patyrimo lygio vadovams. 
Prancūzų “vadovo asmeninio tobulėjimo gidas” pristatytas LS SS vedėjai, kaip potencialiai geras metodas vadovų 
kompetencijų įsivertinimui ir tobulėjimo krypčių nustatymui.

Suplanuotos, bet neįgyvendintos veiklos
Lyderių kalvė – stengiantis išgryninti ir neperdengti Pirmijos skyrių veiklų, Mokymų skyrius persiorientuoja tik į vadovų 
(16+) ugdymą ir kompetencijų stiprinimą. Dėl to Lyderių kalvė, kaip skirta patyrusių skautų amžiaus grupei, paliekama 
Jaunimo programos skyriaus žinioje.
Skautiško pradžiamokslio kursai – buvo organizuojami gegužės 31-birželio 1 d., lektorius P. Mikriukov, bet atšaukti dėl itin 
mažo užsiregistravusių dalyvių skaičiaus (4).
Mokymai ant ratų – neatsirado šiems mokymams poreikis ir suinteresuoti atsakingi asmenys.

Bendras veiklos vertinimas
Skyrių perėmus naujai vedėjai Mokymų skyriaus veikla buvo sudėtinga. Ypatingai dėl konkrečios stiprios komandos 
nebuvimo ir mokymų sistemos neaiškumo. Svarbiausi planuoti mokymai įvyko, tačiau veiklos planas nebuvo visiškai 
įgyvendintas. Baigiantis metams formavosi komanda ir aiškėjo skyriaus veiklos vizija. Sudarytas veiklos planas ateinantiems 
metams.

Bendradarbiavimas
Formuojant MS veiklos viziją bendradarbiauta su LS Tarybos strateginio komiteto nariais T. Rakovu ir S. Klumbyte, 
Suaugusiųjų skyriaus vedėja. Įvyko vienas susitikimas. LS MS ir LS SS glaudžiai susiję kaip abu besirūpinantys Skautijos 
vadovais, tad buvo svarbu išsiaiškinti ir pasidalinti veiklos sritimis, aptarti bendrų veiklų planą. LS JPS vedėjas D. Nutautas 
padėjo vedant Draugininkų kursus – pravedė dalį apie jaunimo programą.

LS atstovavimas kitų organizacijų veikloje
Training Commissioners’ Network Meeting (Gegužės 8-11 d., Portugalija). Dalyvavo M. Bacevičiūtė ir S. Kurtinaitytė. 
Dalyvavimo tikslai ir rezultatai - susipažinta su kitų šalių veiklomis rengiant ir koordinuojant mokymus nacionaliniu 
mąstu, žmogiškųjų išteklių valdymo ypatumais, mokymų sistemos atnaujinimo principais. Remiantis įgytomis žiniomis ir 
geraisiais pavyzdžiais parengtas 2015 m. skyriaus veiklos planas, atsižvelgta ir pateikti siūlymai formuojant LS 2015-2018 
m. strategiją. 
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LS Paramos pritraukimo skyriaus vedėjo
Kornelijaus Bertulio metinė veiklos ataskaita

Skyriaus sudėtis ir pareigos
                  

Sk. v. Kornelijus Bertulis - skyriaus vedėjas, kuruoja pažymėjimo nuolaidų pritraukimą, 2% akciją ir materialinės paramos 
pritraukimą renginiams
Vyr. sk. Vilma Lenkutytė - narė, kuruoja skautišką parduotuvę
Vyr. sk. Simona Klumbytė - narė, kuruoja projektinę veiklą
Vyr. sk. Karolina Alminaitė – rūpinasi rėmėjų paieška GDDG konkursui
Sk. v. Paulius Mikelinskas – VŠĮ Vilniaus Skautų centras direktorius, stovyklų Skautai neskautams organizatorius

Iki 2014 08 24 skyriaus vedėjo pareigas ėjo sk. v. Povilas Kripas. 

Neužpildytos pozicijos skyriuje. Ar yra pareigų, veiklos sričių, kur nėra žmonių?
Skyrius ieško naujų narių kuruojančių paramos pritraukimą regionuose. Norime pritraukti dar bent 2-3 žmones, kurie 
kuruotų paramos pritraukimą.

Žmonių poreikis. Kokiose srityse reikia daugiau žmogiškųjų resursų? 
Daugiausiai žmonių reikia dirbančių su 2% GPM akcija, bei žmonių, kas dirbtų su paramos pritraukimu renginiams. 

Bendras skyriaus funkcijų įvertinimas. Kokios veiklos sritys veikė stipriausiai, kur reikia daugiau 
žmonių?
Visos sritys veikė panašiai, negalima išskirti vienos stiprios veiklos. Daugiausiai šiais metais buvo dirbama su nuolaidų 
pritraukimu su skautišku pažymėjimu, tai rodo ir pritrauktos naujos 8 įmonės, kurios teikia nuolaidą su skautišku 
pažymėjimu. 

Skyriaus posėdžiai

Kiek per metus įvyko skyriaus posėdžių? Kiek žmonių juose dalyvavo?
Įvyko du posėdžiai ir keli pavieniai susitikimai su skyriaus nariais. 

Veiklos plano ataskaita
Įgyvendintos veiklos:

• 7 komercinės stovyklos Skautai neskautams, uždirbta 13.550,00 Lt.; 
• Trumpalaikė skautų namo nuoma trečiosioms šalims, uždirbta 1.244,16 Lt.; 
• Parengtas skelbimas apie LS nacionalinės būstinės nuomos galimybes;
• Atributikos tiekėjų paieška įvyko dalinai ir vis dar vyksta;
• Projektų konkursų paieška ir paraiškų rengimas;
• Nario pažymėjimų nuolaidų sekimas ir nuolatinė informacijos sklaida;
• Įvyko 2% GPM akcija Lietuvos mastu. Kraštams buvo pagaminti reklaminiai lankstinukai su jų juridinio vieneto 

duomenimis 2% pritraukimui.  
• Pritraukti tik du iš trijų planuotų ilgalaikių rėmėjų/partnerių. Su vienu iš jų atkurtas bendradarbiavimas po trijų metų 

nebendravimo dėl LS sąlygų nesilaikymo. 
• 2014 metais Lietuvos skautija visapusiškam arba daliniam veiklų finansavimui pateikė 18 projektų paraiškų. 9 projektai 

nebuvo finansuoti. 4 projektai pateikti 2014 metais, tačiau lėšos skirtos 2015 m. daliniam veiklų finansavimui, iš 
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kurių 3 projektų dar laukiamas atsakymas dėl finansavimo suteikimo/nesuteikimo. Pilnai įgyvendinta ir atsiskaityta 
5 projektai. 

Neįgyvendintos veiklos:
• Neįvykdyta paramos akcija per partnerystę su kepyklomis, nes tai buvo buvusio skyriaus vedėjo sugalvota veikla ir 

nebuvo laikoma prioritetu. 

Bendradarbiavimas

Kokiose srityse buvo bendradarbiaujama su kitais skyriais, Tarybos nariais? Kokiose papildomose 
darbo grupėse veikė skyriaus nariai? (Pvz. projektų įgyvendinimo darbo grupės, dokumentų rengimo 
grupės, bendrų renginių organizavimo grupės). Kiek įvyko susitikimų? Kokie šio darbo rezultatai?

Nuolatos buvo bendradarbiaujama su LS KS, kadangi vyko vykdomų veiklų viešinimas. Susitikimai vykdavo per LS Pirmijos 
posėdžius. Sėkmingai įgyvendinta 2% GPM akcija visos Lietuvos mastu, viešintos stovyklos Skautai neskautams. 

Buvo ilgalaikis bendradarbiavimas su LS Tarybos pirmininkės pavaduotoju j. b. Tomu Broga dėl 2% akcijos, dėl ilgalaikių 
partnerių pritraukimo. Įvyko keli susitikimai. Ateityje norisi, kad būtų ir toliau stiprinamas PPS su išorine ekspertų pagalba. 

LS atstovavimas kitų organizacijų veikloje

Kokiuose kitų organizacijų renginiuose dalyvavo skyriaus nariai? (kitų Lietuvos ir užsienio 
organizacijų, institucijų mokymai, konferencijos, susitikimai, stovyklos ir kt.)
PPS vedėjas dalyvavo 2014 m. Skautiškoje akademijoje, Serbijoje. Renginio metu išsikeltas tikslas buvo sužinoti daugiau 
apie kitų šalių praktiką kaip dirbama su paramos pritraukimu, kokie pagrindiniai akcentai viešinant organizaciją kai 
kreipiesi paramos į dideles įmones. Susipažinta su kitų šalių skautiška patirtimi kaip jie pritraukinėja paramą, užmegzti 
kontaktai su užsienio skautais dėl bendrų veiklų ir patirties dalijimosi. 

LS Suaugusiųjų skyriaus vedėjos Dovilės Vinkevičiūtės 
metinė veiklos ataskaita

Skyriaus sudėtis ir pareigos

Psktn. Dovilė Vinkevičiūtė – skyriaus vedėja
Psktn. Birutė Užkurienė – skyriaus vedėjos pavaduotoja
Sktn. Justina Baliūnaitė – skyriaus narė
Audra Leseckaitė – skyriaus narė

Neužpildytos pozicijos skyriuje. Ar yra pareigų, veiklos sričių, kur nėra žmonių?
Šiuo metu nėra žmogaus, galinčio daryti techninius su duomenų rinkimu ir analize susijusius darbus.

Žmonių poreikis. Kokiose srityse reikia daugiau žmogiškųjų resursų? (kokios kompetencijos žmonių 
reikia ir kokiems darbams?).
Reikalingas duomenų administratorius – žmogus, galintis rinkti įvairius su suaugusiais žmonėmis Lietuvos skautijoje 
susijusius duomenis bei juos analizuoti.
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Bendras skyriaus funkcijų įvertinimas. Kokios veiklos sritys veikė stipriausiai, kur reikia daugiau žmonių?
Stipriausiai veikė renginių ir akcijų organizavimas: suorganizuotos dvi vadovų oazės (Dainų konkurse ir Pavasario 
šventėje), vadovų konkursas „Tikrojo mazgo riteris”, programa vadovams ir savanoriams Pavasario šventėje, LS vadovų 
sąskrydžio dieninė programa – specialybių akademija, LS Pirmijos komandos formavimo savaitgalis, inicijuotas realybės 
šou „Specialistas”.
Daugiau žmonių reikia techniniuose duomenų rinkimo ir apdorojimo darbuose: nagrinėti seniūnų, draugininkų ataskaitas, 
paleisti tuntininkų ataskaitos formą, rinkti duomenis apie vadovus kraštuose, narystės laiką ir pan.

Skyriaus posėdžiai
Posėdžiai vyko kiekvieną mėnesį, iš viso – 12. Juose dalyvavo 3-4 narės (75 – 100 % narių).

Veiklos plano ataskaita

Skyriaus per metus įgyvendintos veiklos (kas padaryta iš metų plano). 
• Aktyviai veikianti SS komanda, susiskirsčiusi atsakomybes;
• Pirmijos komandos formavimo savaitgalio organizavimas;
• Peržiūrėti pareigybiniai nuostatai, pasirašomi kartu su savanorystės sutartimis (pasirašė vadovai, dalyvavę 2014 m. 

LS vadovų suvažiavime);
• Suorganizuotas konkursas „Tikrojo mazgo riteris”;
• Paleista ataskaita draugininkams;
• Išnagrinėtos kraštų seniūnų ataskaitos;
• Įvyko skautiškos rekolekcijos vadovams (organizavo LS dvasios tėvas psktn. Arūnas Jankauskis);
• Į Skautišką akademiją Serbijoje išvažiavo 2 LS nariai;
• Įvyko dvi kraštų seniūnų sueigos;
• Įvyko skautų šeimų stovykla (organizavo vyr. sk „Mildų” draugovė). 

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

• Pirmijos komandos formavimo savaitgalis: 
• Dalyvavo visų pirmijos skyrių atstovai (vedėjai ir/arba pavaduotojai), vyr. skautininkė ir dvi pavaduotojos. Renginio 

tikslas – geriau pažinti vienas kitą, suvokti skirtingus darbo stilius, atsižvelgti į užimtumą, ieškoti geriausių 
bendradarbiavimo būdų. Rezultatai sunkiai matuojami, tačiau iš tolesnio Pirmijos darbo ir sustiprėjusio tarpusavio 
bendradarbiavimo matyti, kad savaitgalio įžvalgos buvo vertingos ir panaudotos.
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• Suorganizuotas konkursas „Tikrojo mazgo riteris”: 
• Buvo nominuoti 37 vadovai iš 9 kraštų. Balsų daugumą laimėjo 12 vadovų, kurie buvo apdovanoti Tikrojo mazgo 

ženklais konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau“ metu.
• Suorganizuotos ir įgyvendintos dvejos Vadovų oazės: per dainų konkursą sausio mėn. ir per Pavasario šventę 

balandžio mėn. Sausio mėn. organizuota erdvė su užkandžiais ir konkursas masažui laimėti. Vadovų oazė susilaukė 
daug dėmesio, užsuko beveik visi Dainų konkurse lankęsi vadovai. Pavasario šventėje taip pat organizuotos vaišės, 
papildomai - ekskursija LR Prezidentūroje, „Kūrybinių partnerysčių” seminaras apie vadovų kūrybiškumą skautaujant, 
kasų pynimas, žaidimų erdvė. Dalyvavo nedidelė dalis vadovų, kadangi dauguma buvo programoje su vaikais.

• Įvyko skautiškos rekolekcijos vadovams. Šiais metais pagrindiniu varikliu buvo LS dvasios tėvas psktn. Arūnas 
Jankauskis. Rekolekcijose dalyvavo vadovai iš Tauragės, Šiaulių, Marijampolės, Kauno bei Vilniaus kraštų ir ŽSO. Iš viso 
- 13 dalyvių. Rekolekcijos vyko Šiluvos Jono Pauliaus II namuose.

• Į Skautišką akademiją Serbijoje išvažiavo 2 LS nariai. Skautiška akademija – tai renginys, skirtas vadovams, dirbantiems 
nacionaliniame lygmenyje. Šiais metais išvykę buvo LS Tarybos narys sk. v. Saulius Arlauskas ir LS PPS vedėjas sk. v. 
Kornelijus Bertulis. 

• Įvyko dvi kraštų seniūnų sueigos: dalyvavo 9 kraštų atstovai, aptarti einamieji organizaciniai reikalai. Po abiejų sueigų 
buvo parengti protokolai, kurie išsiųsti susipažinimui kraštų seniūnams. 

• Įvyko skautų šeimų stovykla (organizavo Rosita Guzaitienė ir Benita Mincevičiūtė. Dalyvavo 10 šeimų (aktyviai 
skautaujančių ir jau seniai nebeskautaujančių), 7 savanoriai. 

Suplanuotos bet neįgyvendintos veiklos. Priežastys, kodėl nebuvo įgyvendintos metų plane 
numatytos veiklos.
Neįgyvendintas uždavinys - Kompetencijų įgijimo modelio įtvirtinimas. Šis uždavinys neįgyvendintas, nes nebuvo surasta 
jam reikalingų lėšų, be to, jis nebuvo prioritetinis. Vis dėlto, šį uždavinį numatyta įgyvendinti 2015-2018 m. įgyvendinant 
naują LS strategiją. Taip pat nėra paskelbta tuntininkų apklausa, nes dėl žmonių trūkumo LS vadovų duomenų analizės 
darbai vėluoja.

Neplanuotos, bet įgyvendintos veiklos. Kokie papildomi darbai, nenumatyti metų plane buvo 
įgyvendinti. Nauji projektai, netikėti darbai ir pan.
Išjudinta specialybių darbo grupė, kurios darbo rezultatai – apibrėžtas specialybės instruktoriaus vaidmuo, www.skautai.
lt patalpintas „Specialybių resursų centras”, suorganizuota 2014 m. LS vadovų suvažiavimo programa – specialybių 
akademija, bei pradėtas realybės šou „Specialistas”.

Bendras veiklos vertinimas. Kokios veiklos sritys metų eigoje veikė stipriai? Kokie svarbiausi 
pasiekimai? Ką reikia tobulinti, stiprinti?
Stipriausiai veikė renginių organizavimas, įvairių akcijų inicijavimas. Lyginant su pernai metais, skyrius įvykdė kur kas 
daugiau rezultatą duodančių uždavinių, pradėjo veikti „pagal paskirtį”, įvykdė daug su suaugusiųjų skyriaus pareigų 
aprašymais susijusių veiklų. 
Stiprinti reikia techninę – analitinę dalį: organizuoti daugiau tyrimų, atidžiau stebėti jų eigą, analizuoti rezultatus. 

Bendradarbiavimas

Kokiose srityse buvo bendradarbiaujama su kitais skyriais, Tarybos nariais? Kokiose papildomose 
darbo grupėse veikė skyriaus nariai?  (Pvz. projektų įgyvendinimo darbo grupės, dokumentų rengimo 
grupės, bendrų renginių organizavimo grupės).
Suaugusiųjų skyrius kartu su Jaunimo programos ir Komunikacijos skyriais dalyvavo Specialybių darbo grupėje. Taip 
pat kartu su Mokymų skyriumi diskutavo dėl pastarojo skyriaus veiklos. Be to, kaip ir pernai, Suaugusiųjų skyrius kuruoja 
Narystės darbo grupės veiklą.
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Kuriant ir įgyvendinant programą vadovams Pavasario šventėje, bei įgyvendinant LS vadovų 
sąskrydžio programą, buvo bendradarbiaujama su visais Pirmijos skyriais. 

Kiek įvyko susitikimų?
Specialybių darbo grupės – apie 6 susitikimus. Su Mokymų skyriumi – 1 susitikimas. Narystės darbo grupė – 3 susitikimai.

Kokie šio darbo rezultatai?
Specialybių darbo grupės rezultatai, pasiekti Suaugusiųjų skyriaus:
• Straipsnis skautatinklyje, aiškinantis, kas yra LS specialybės instruktorius ir kaip juo tapti;
• LS vadovų sąskrydžio programa – specialybių akademija;
• Inicijuotas realybės šou „Specialistas”.
• Susitikimo su mokymų skyriumi rezultatas – pagalba mokymų skyriui spręsti būsimų mokymų formą, dažnumą, 

temas.
• Narystės darbo grupės rezultatai:
• Išnagrinėtos LS kraštų seniūnų ataskaitos už 2013 metus;
• Sukurta ir paleista ataskaitos forma draugininkams;
• Sukurta ataskaitos forma tuntininkams.

LS atstovavimas kitų organizacijų veikloje

Kokiuose kitų organizacijų renginiuose dalyvavo skyriaus nariai? (kitų Lietuvos ir užsienio organizacijų, institucijų 
mokymai, konferencijos, susitikimai, stovyklos ir kt.) Kas dalyvavo? Koks dalyvavimo tikslas? Kokie dalyvavimo rezultatai? 
Kuo dalyvavimas naudingas Lietuvos skautijai?

2014 m. skyriaus vedėja Dovilė Vinkevičiūtė dalyvavo Švedijos skautų organizacijos “Scouterna” organizuotuose 
tarptautiniuose mokymuose “Value Based Leadership” kaip viena iš šių mokymų vedėjų. Skyriaus narė Audra Leseckaitė 
šiuose mokymuose dalyvavo kaip dalyvė. Šiuose mokymuose keliamos visų dalyvių lyderystės kompetencijos, taip pat 
mezgamos pažintys su kitų pabaltijo šalių skautų vadovais. Užmegzta vertinga pažintis su švedų skautų organizacijos 
žmogiškųjų išteklių skyriaus vedėju, kalbėta apie bendro renginio – konferencijos – organizavimą visiems Europos 
žmogiškųjų išteklių skyrių vedėjams.
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Skyriaus sudėtis ir pareigos

Sąraše taip pat įtraukti ir tarptautininkų tinklo nariai, kurie pavieniais darbais
šiemet prisidėjo prie veiklų įgyvendinimo! 
Ačiū jiems!

Psktn. Beatričė Leiputė - skyriaus vedėja
Psktn.  Barbora Drąsutytė – vedėjos pavaduotoja
Psktn. Birutė Taraskevičiūtė, narė
Gint. Elena Sinkevičiūtė, narė 
Psktn. Loreta Senkutė, narė 
Vyr. sk. Monika Paulauskaitė, Scouting Train ir BSM koordinatorė
Pat. j. sk. Diana Drižytė, naujienlaiškio koordinatorė (iki 2014 birželio mėn.)
Pat. sk. Povilas Dabrila, narys, BSM komandos narys
Psktn. Morta Strazdaitė, narė
Pat. sk. Ugnė Vijeikytė, narė
Pat. sk.  Agnė Dambrauskaitė, naujienlaiškio koordinatorė (nuo 2014 gruodžio mėn.)
Sk. v. Saulius Jurevičius,  FOSE organizatorius
Psktn. Aistė Lukaševičiūtė, FOSE organizatorė
Gilv. Dainius Urbanavičius, WSJ delegacijos vadovas
S. s. Šarūnas Montvilas, BJAM delegacijos vadovas

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

Visos sritys šiuo metu užpildytos tik iš dalies. Skyriuje nuolat reikia papildomų pagalbos rankų ir savanorių. Auga ir aiškėja 
poreikis tarptautinių stovyklų vadovo pareigoms, kuris kuruotų visas oficialias delegacijas ir jų vadovus. Taip pat visada 
reikia tiesioginių atstovų iš kraštų, kurie užtikrintų ne tik informacijos sklaidą, bet ir galėtų analizuoti realią situaciją 
vienetuose. 

Žmonių poreikis. Kokiose srityse reikia daugiau žmogiškųjų resursų (kokios kompetencijos žmonių 
reikia ir kokiems darbams)?

Ateinančių metų veikloms labiausiai reikės savanorių, gebančių dirbti jaunimo programos tarptautiškumo klausimais, 
taip pat išmanančių ar norinčių sužinoti apie įvairias skautiškas ir ne tik tarptautines programas, fondus bei iniciatyvas. 
Vienintelė reikalaujama kompetencija yra geros anglų kalbos žinios.

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

Šiemet stipriausiai veikė LS atstovavimas WOSM bei bendradarbiavimas su kitomis skautiškomis organizacijomis. Per 
metus įvyko daug skirtingo lygio atstovavimo renginių: Pasaulinė WOSM konferencija Slovėnijoje, Europos skautų fondo 
susitikimas Lietuvoje, Baltijos jūros subregiono susitikimas Estijoje. Taip pat buvo aktyviai bendrauta ir bendradarbiauta 
su kitomis skautiškomis organizacijomis Scouting Train bei Safe From Harm projektų metu. 

LS Užsienio ryšių skyriaus vedėjos Beatričės Leiputės 
metinė veiklos ataskaita
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Skyriaus posėdžiai

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

Šiemet atskirų skyriaus posėdžių įvyko vienas, dalyvavo 4 žmonės. Skyriaus nariai taip pat susitinka sąskrydžio metu, bei 
atskirai pagal pareigybes ir atsakomybes (tokių susitikimų įvyko bent 5). Taip pat naujiems skyriaus nariams lapkričio-
gruodžio mėnesiais vyksta mokymai „Skautų forumas“. 

Veiklos plano ataskaita

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

Metai, kaip visuomet, buvo aktyvūs ir turiningi – įvyko ne tik daug tarptautinių renginių užsienyje, bet ir veiklų bei 
galimybių Lietuvoje. Įgyvendintos 92 % planuotų veiklų bei taip pat neplanuotos veiklos. 

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

Vasario mėnesį Briuselyje vyko kasmetinis WOSM susitikimas, skirtas skautams, kurie savo nacionalinėms skautiškoms 
organizacijoms atstovauja kitose jaunimo struktūrose, tokiose kaip LiJOT, apskritieji stalai ar kita. Ilgametę patirtį turinti 
LiJOT valdybos narė sesė Elena susitikime dalyvavo ir kaip WOSM Europos regiono atstovų išorinėse struktūrose (external 
representatives) grupės narė.

Nuo pat 2013 metų rudens vokiečių skautų organizacijos inicijuotas ir dar tų pačių metų rudenį Lietuvoje pristatytas 
projektas Scouting Train šiemet įvyko pilnu tempu. Lietuvos skautijos narės, įsijungusios į traukinio komandų – „vagonų“ 
veiklas ir tapusios jų konduktorėmis, sėkmingai keliavo nuo pat Vokietijos iki Baikalo ežero Rusijoje, kur stovyklavo sesės 
ir broliai skautai iš skirtingų valstybių. Iš viso renginyje dalyvavo 5 konduktoriai (vagonų projektų vadovai) bei 3 dalyviai 
iš LS. Sesė Ieva Žilinskienė taip pat dalyvavo projekto atidarymo renginyje Berlyne, kur pasveikino visus susirinkusius 
projekto dalyvius ir išlydėjo į kelionę.

Rugpjūčio mėnesį įvyko vieni svarbiausių pasaulyje WOSM renginių. Tai buvo 12-asis Pasaulio skautų jaunimo forumas 
(WSYF) bei 40-oji Pasaulio skautų konferencija. Po šešerių metų pertraukos, LS atkūrė dalyvavimą pasaulinio lygio 
konferencijoje: jaunimo forume LS atstovavo sesė Elena Sinkevičiūtė, konferencijoje – Jorė Astrauskaitė bei Beatričė 
Leiputė. LS atstovės aktyviai dalyvavo rezoliucijų bei pasiūlymų konferencijų dokumentams rengimuose, dalyvavo 
skirtingose sesijose bei tuo pačiu spėdavo sudalyvauti bent trijuose neformaliuose susitikimuose per dieną. Aplenkusios 
net kai kurias didesnes delegacijas, sesės suplanavo ir aptarė LS tarptautinius reikalus metams į priekį.

„Niekada taip lengva ir malonu nebuvo koordinuotis ir
 dalintis žiniomis apie situaciją! Buvo vienas slidus Trinidado ir Tobago iškeltas siūlymas, jį 

užblokavo realiai jaunimo pajėgos Facebook‘e susiderinusios pozicijas, o per kavos pertrauką 
galutinai užagitavusios savo draugus iš kitų regionų, kad siūlymas prarastų visas galimybes 

būti priimtas. Yra kosmosas pasisukti į Korėją, papasakoti esmę ir paprašyti, kad pakalbėtų su 
kitais savo regiono delegatais ir per kavos pertrauką jau matyti vykstantį veiksmą, o pasidarius 

kavos greitai persimesti keliais žodžiais su Ukraina ir sutarti, kad gaus palaikymą Eurazijos 
regione. Šioje konferencijoje nuostabiai daug sprendimų buvo išvežta tų, kuriems nėra 30. Ne 

visi jie buvo 100% geri, bet vertinant tai kaip mokymosi patirtį – 
buvo nepakartojama“ – dalinasi sesė Jorė. 

„

“
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Rugsėjo mėnesį sesė Ugnė Skorupskaitė ir brolis Jonas Dragūnas dalyvavo kasmetiniame Europos jūrų skautų susitikime 
„Eurosea“ Belgijoje. LS Jūrų skautų konferencija yra aktyvūs šio renginio dalyviai, besidalinantys jūrinio skautavimo 
ypatybėmis Lietuvoje su kitais jūrų ir vandens skautais iš visos Europos. Dalyviai buriavo Olandijoje, diskutavo apie 
saugumo užtikrinimą jūrų skautų veikloje, socialinę veiklą bei laivų statybą. Šio renginio dėka LS jūrų skautai aktyviai 
įsitraukia į tarptautines veiklas bei projektus ir stiprina savo poziciją regione.

Spalio mėnesį Estijoje, Taline įvyko kasmetinis Baltijos jūros subregiono skautiškų organizacijų susitikimas, kuris dar 
pernai vyko Kaune. Lietuvos skautijai susitikime atstovavo URS nariai Monika Paulauskaitė ir Povilas Dabrila. Povilas visus 
metus iki susitikimo aktyviai organizavo šį savaitgalį kaip programos komandos narys. Monika susitikime taip pat susitiko 
su kaimyninių Latvijos ir Estijos skautais aptarti Baltic Jamboree 2015 programą. Pačio susitikimo metu dalyviai dalinosi 
patirtimi ir klausė sesijų, orientuotų į tarptautinės dimensijos įtraukimą vietinio lygio skautiškoje veikloje. Savaitgalio 
metu buvo pristatyta ir pilotinė URS kurta specialybė „Viso pasaulio draugas“.

Kasmet spalio mėnesį visame pasaulyje vyksta Tarptautinė stovykla radijo ryšiu ir internetu (JOTA-JOTI). Paprastai skautai 
Lietuvoje šiame renginyje dalyvaudavo atskirai namuose bendraudami su užsienio sesėmis ir broliais internetu, tačiau 
šiemet pirmąkart išbandėme ir radijo ryšį! Vilniuje vykusi JOTA šventė sukvietė apie 20 įvairaus amžiaus skautų, kurie 
radijo ryšiu bendravo su skautais iš net 10 skirtingų valstybių, žaidė lapių medžioklę, vykdė tarptautinius iššūkius ir 
sužinojo, kaip pirmąkart Lietuvoje buvo sukonstruotas kosminis palydovas. Šventė nebūtų įvykusi be skautų draugų iš 
Vilniaus Universiteto radijo mėgėjų klubo LY1BWB, bei Lietuvos radijo mėgėjų draugijos (LRMD). Ačiū jiems!

Kaip niekad aktyvų rudenį Lietuvoje vyko 40-asis Europos skautų fondo narių, 
kurie vadinasi Skautybės Europoje draugais (FOSE), susitikimas, į kurį atvyko 
per 50 dalyvių ne tik iš visų Europos kampelių, bet ir iš Kanados, Amerikos bei 
Honkongo. Mūsų svečiai susitikimo metu sudalyvavo tikroje interaktyvioje 
istorijos pamokoje – susitikimą pradėję pačioje Vilniaus senamiesčio širdyje, 
jį simboliškai užbaigė prie TV bokšto esančios skulptūros „Aukojimas“, skirtos 
aukoms už laisvę atminti. Broliai ir sesės susipažino ir su Lietuvos skautijos 
skautais Ukmergėje, aplankė Trakus bei daug kitų vietovių. Visos renginiui 
nepanaudotos lėšos buvo skirtos paremti Lietuvos skautijos vienetų veikloms. 
Galimybę įgyvendinti savo didžiausias idėjas gavo net 5-ios iniciatyvos iš 
Panevėžio, Ukmergės, Molėtų, Kauno ir Telšių. Hip valio!

Tai įdomu!
“This is LY1SCOUT, 

Lima Yankee 1 Sierra Charlie 
Oscar Uniform Tango - šią frazę 

kiekvienas dalyvis įsiminė 
ilgam, tai buvo mūsų radijo 
šaukinys!“, pasakoja pat. sk. 

Dovilė Šidlauskaitė. 

2013 metais vykęs bendras KS, URS bei Atstovavimo komiteto organizuotas Skautų forumas, kuriame dalyvavo apie 20 
brolių ir sesių iš visos Lietuvos, įvyko ir šiemet. Pirmoji mokymų dalis gruodžio mėnesį įvyko Kaune, kur dalyviai mokėsi 
bei gilino LS atstovavimo vietiniame, regioniniame ir tarptautiniame lygmenyse žinias. 2015 m. Skautų forumo dalyvių 
laukia besitęsiantys iššūkiai ir dar net du turiningi mokymų savaitgaliai Lietuvoje ir užsienyje.

Taip pat 2015 metais įvyks Pasaulinė skautų stovykla (WSJ) Japonijoje. WSJ komanda sėkmingai pradėjo darbą: surengusi 
informacinius susitikimus suformavo grupę bendraminčių, pasiryžusių keliauti į tolimąją Japoniją ir ten atstovauti Lietuvos 
skautijai. Iniciatyvinė grupė, vadovaujama sk. v. Dainiaus Urbanavičiaus ir gint. Dovilės Vinkevičiūtės, ieško papildomų 
lėšų ir rėmėjų, kurie galėtų padėti įgyvendinti šią svajonę.

Šiek tiek arčiau, Estijoje, 2015 metų vasarą vyks 3-ioji Baltijos valstybių stovykla „Baltic Jamboree“, kurioje dalyvaus ir 
skautai iš Lietuvos. 2014 metais darbą pradėjo ir šios stovyklos organizacinė komanda, kuri rūpinsis vaikų registracija, 
kelione, programa bei kitais svarbiais delegacijai dalykais. Delegacijai vadovauja s. s. Šarūnas Montvilas, o jam talkina pat. 
sk. Eglė Šidlauskaitė, sk. v. Sergejus Staponkus, pat. sk. Ugnė Vijeikytė ir vyr. sk. Monika Paulauskaitė. Ačiū jiems!
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Ištisus metus Užsienio ryšių skyriaus savanoriai nepavargsta komunikuoti bei dalintis savo žiniomis ir į oficialius šaltinius 
ateinančia informacija. Tam buvo sukurtas jau antrus metus gyvuojantis naujienlaiškis „Tarptautinės galimybės“, kuris 
sėkmingai buvo leidžiamas ištisus 2014 metus iki rugsėjo mėnesio. Taip pat yra prižiūrima ir Facebook grupė „LS URS 
tarptautinės naujienos“, kur galima sužinoti karščiausias naujienas ir pamatyti naujausias nuotraukas iš įvairių renginių 
bei įvykių. 

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

Neįvyko vienintelė planuota veikla – užsienio fondų apžvalga vienetų iniciatyvoms. Planuojama veiklą perkelti kitiems 
metams, kuomet URS taip pat imsis tarptautinės dimensijos populiarinimo jaunimo programoje. Veikla nebuvo 
įgyvendinta dėl laiko ir resursų stokos prioritetine tvarka.

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

Svarbiausia ir didžiausia neplanuota įvykusi veikla - tai pilotinės specialybės „Viso pasaulio draugas“ sukūrimas. 2014-
ais metų rudenį paleista specialybė jau išbandyta su vilkų gauja. Kitąmet specialybė bus išbandyta su kitomis amžiaus 
grupėmis. Remiantis praktinės veiklos rezultatais bus parengta metodika bei veiklų pasiūlymai, norint įgyvendinti 
specialybę savo vienete. 

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

Dar 2013-ais metais sukurti nauji komunikacijos kanalai šiemet pasitarnavo ir tapo kasdiene rutina, leidžiančia sesėms ir 
broliams iš skirtingų Lietuvos kampų sužinoti naujienas vienu metu. Taip pat Lietuvos skautijos vieta atkurta politiniame 
pasaulio žemėlapyje – praleidus priešpaskutinę pasaulinę WOSM konferenciją Brazilijoje, LS buvo sėkmingai atstovauta 
Slovėnijoje vykusiuose Jaunimo Forume bei Pasaulinėje konferencijoje. Politiškai tvirtai stovinti LS ir toliau dalyvauja 
Baltijos subregiono veikloje, bendrauja su skautais iš Vidurio ir Rytų Europos, kurių dėka tarptautinės galimybės ir 
iniciatyvos tik auga.

Tobulinti bei stiprinti reikėtų vienetų tarptautinį bendradarbiavimą. Šiemet tik keli LS vienetai buvo išvykę iš Lietuvos 
bei sudalyvavo užsienio skautų organizacijų rengiamose stovyklose. LS vienetai turėtų būti suinteresuoti plėsti akiratį 
bei ieškoti galimybių, kaip vaikams bei jaunimui parodyti skautų judėjimo pasauliškumą ir masiškumą.  Šis aspektas 
bus stiprinamas atnaujinant LS jaunimo programą, jos gaires. Taip pat bus siūloma daugiau tarptautinių iššūkių ir kitų 
motyvacinių priemonių, kurios padėtų patogiau planuoti veiklas ir didintų jų prieinamumą.

Bendradarbiavimas

Kokiose srityse buvo bendradarbiaujama su kitais skyriais, Tarybos nariais? Kokiose papildomose 
darbo grupėse veikė skyriaus nariai?  (Pvz. projektų įgyvendinimo darbo grupės, dokumentų rengimo 
grupės, bendrų renginių organizavimo grupės). Kiek įvyko susitikimų? Kokie šio darbo rezultatai?

URS savanoriai nuolat bendrauja su kitais skyriais, padėdami jiems paruošti savo atstovus į įvairius tarptautinius susitikimus 
bei mokymus. Taip pat yra bendraujama su Tarybos atstovavimo komitetu, kartu su Tarybos nariais organizuojami „Skautų 
forumo“ mokymai, veiklos sąskrydžių metu. 2014 metais Tarybos nariai taip pat prisidėjo prie FOSE susitikimo Lietuvoje. 
Skyriaus nariai aktyviai dalyvavo naujos Strategijos kūrime, kuriame dalyvavo nacionalinio lygmens LS savanoriai iš 
skirtingų skyrių ir struktūrų. 
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Lietuvos skautijos Tarybos pirmininkė Jorė Astrauskaitė kartu su UR skyriaus vedėja Beatriče Leipute kartu dalyvavo 
Slovėnijoje vykusioje Pasaulio skautų konferencijoje.

LS atstovavimas kitų organizacijų veikloje

Kokiuose kitų organizacijų renginiuose dalyvavo skyriaus nariai? (kitų Lietuvos ir užsienio 
organizacijų, institucijų mokymai, konferencijos, susitikimai, stovyklos ir kt.) Kas dalyvavo? Koks 
dalyvavimo tikslas? Kokie dalyvavimo rezultatai? Kuo dalyvavimas naudingas Lietuvos skautijai?
 
URS aktyviai bendrauja su LiJOT tarptautinių reikalų atstovais, kurie organizuoja Lietuvos jaunimo organizacijų tarptautinių 
reikalų atstovų susitikimus. 2014 metais tokių susitikimų įvyko bent trys, kurių metu URS savanoriai dalinosi LS patirtimi 
užsienyje bei einamaisiais darbais.

Atsakomybės ir pareigos

S. s. Marius Kilimonis – skyriaus vedėjas
Sk. v. Matas Dominas – skyriaus vedėjo pavaduotojas
Sk. v. Simonas Krutulis – skyriaus narys
Sk. v. Tomas Rimkus – skyriaus narys, IT specialistas
Daugiausiai padėję ne skyriaus nariai: psktn. Kornelijus Bertulis, sk. v. Domas Nutautas, psktn. Justina Lukaševičiūtė, 
Auksė Gasytė, gint. Justina Nakaitė, gilv. Jonas Dragūnas. 

Žmonių poreikis
Daugiausiai padėję ne skyriaus nariai: sk. v. Kornelijus Bertulis, sk. v. Domas Nutautas, vyr. sk. Justina Lukaševičiūtė, vyr. 
sk. „Raganų“ draugovė, St. Jameikio sk. vyčių draugovė, S. Daukanto sk. vyčių būrelis, LS jūrų skautų konferencija, Auksė 
Gasytė, gint. Justina Nakaitė, j. b. Jonas Dragūnas.

Bendras skyriaus funkcijų įvertinimas 
Antrus metus veikiantis ūkio skyrius šiais metais prisidėjo prie didelių pasikeitimų LS nacionalinėje būstinėje. Atliekant 
darbus aktyviausiai prisidėjo sk. v. Matas Dominas ir pagalbininkas sk. vytis Kornelijus Bertulis. Tai tik rodo, kad norint 
aktyviai toliau atlikti remontus ar kitus pakeitimus, būtina turėti skyriuje narių. 

Skyriaus posėdžiai
Darbų planavimas buvo atliekamas bendraujant telefonu, elektroniniais laiškais. Skyriaus posėdžių nevyko. 

Veiklos plano ataskaita

• LS nacionalinės būstinės kiemo priežiūra: nušienauta žolė, prižiūrėtas kiemas, pasodintos gėlės. Įvykdytos dvi talkos. 
• LS nacionalinės būstinės rūsio priežiūra: sutvarkytas rūsys, atlikta turimo inventoriaus inventorizacija. 
• Atremontuoti antro aukšto: koridorius, žalias ir rožinis kambariai, kurie dabar įgavo tikrų skautiškų namų pavidalą.
• LS nacionalinės būstinės fasado remontas: beveik baigtas. 
• IT sritis: visus metus buvo sprendžiamos IT problemos pasitelkiant specialistus į pagalbą. 

LS ūkio skyriaus vedėjo Mariaus Kilimonio 
metinė veiklos ataskaita 
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Suplanuotos, bet neįgyvendintos veiklos
Neįvyko virtuvės remontas dėl lėšų trūkumo. 

Neplanuotos, bet įgyvendintos veiklos 
Žalio kambario ir antro aukšto koridoriaus remontai. Koridoriaus ir žalio kambario remontui buvo samdomas darbininkas.

LS kraštų veikla 2014m.
 

Ką veikė Alytaus kraštas?

Organizavo renginius:
• Vasaros stovykla „Kartu mes galim“. 2014m. birželio 22-

27 d. Merkinėje vyko kasmetinė krašto stovykla, kurioje 
dalyvavo apie 50 krašto skautų. Stovyklos viršininkė – s. 
Rita Baranauskienė.

• Rudens sąskrydis – tai gražia tradicija tapęs renginys 
Alytaus krašte, per kurį duodami įžodžiai ir susitinkama 
su viso krašto skautais. 2014 m. lapkričio 8d. vykusiame 
renginyje dalyvavo 45 skautai, viršininkė – s. Justina 
Milutytė.

• Rudens žygis, kurio metu skautai dar geriau susipažino 
su nuostabia Dzūkijos gamta, vyko lapkričio 15 d. 
Metelių regioniniame parke. Vadovaujant s. Ritai 
Baranauskienei, žygiavo 14 Alytaus krašto ir 20 Kauno 
krašto Ąžuolų tunto skautų.

• Atrankinis dainų konkursas “Gražių dainelių daug 
girdėjau”.

Ką veikė Jūrų skautų konferencija?
 
Organizavo renginius:
• Jūrų skautų gimtadienis. 2014 m. kovo 15-16 d. 

Klaipėdoje susirinkę jūrų skautai aplankė Aukštesniąją 
jūreivystės mokyklą, išbandė jėgas keleivinių ir 
krovininių laivų valdymo simuliatoriuje, susipažino su 
pagrindinėmis skęstančiųjų gelbėjimo priemonėmis, 
aplankė Klaipėdos Pilies muziejaus požemius, o keli 
bebrai ir skautai pajūryje, siaučiant stipriam vėjui, davė 
įžodžius. Renginio viršininkė – s. Žibutė Gadeikytė.

• Skautų slėnis’2014 – Jūrų skautų konferencijos 
stovykla – vyko 2014 m. birželio 29 d. – liepos 5 d. 
Skautų slėnio stovyklavietėje, Ukmergės r. Viršininkas 
– br.Jonas Dragūnas. Stovyklavo 96 jūrų skautai.

• Tapęs pricu, bebru nebūsi – tai kas keletą metų 
organizuojama patyrusių jūrų skautų buriavimo 
stovykla. Šiemet ji vyko rugpjūčio 18-19 d. prie Skaisčio 
ežero, Trakų rajone. Nuostabiu, buriavimui tinkamu 
oru mėgavosi ir buriavimo įgūdžius patobulino 5 
patyrę ir 4 vyresnieji jūrų skautai. Stovyklos viršininkė 
– s. Justina Nakaitė.

• Vasaros sezono uždarymas. 2014 m. rugsėjo 20 
– 21 d. Dovainonyse, Kauno rajone, prie Kauno 
marių, jūrų skautai paskutinį kartą šiais metais 
susirinko aptarti vasaros įspūdžių, vykdė įvairias 
komandines užduotis, žaidė skautiškus žaidimus. 
Viršininkas – pat.j.sk. Aurimas Skorupskas. 
 

Dalyvavo organizuojant  tarptautinius renginius:
• Plaukimas Baltijos jūra su lenkų jūrų skautų burlaiviu 

„Zawisha Czarny”. Maršrutas: Klaipėda-Gdynė-
Gdanskas, data: birželio 17-22 d. Plaukė 11 LS narių, 
iš jų 7 – jūrų skautai, 1 – Vilniaus, 1 – Kauno, 2 – 
Marijampolės kraštų skautai. Organizatorė iš Lietuvos 
– s. Birutė Taraskevičiūtė.

• “ScoutingTrain2014” - “Opportunity” vagono 
susitikimas, vadovaujant sesei Birutei Taraskevičiūtei, 
įvyko 2014 m. birželio 12-15 d. Lietuvoje, Ukmergės r. 
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esančioje Skautų slėnio stovyklavietėje. Dalyvavo apie 
20 skautų iš Europos valstybių bei 15 jūrų skautų iš 
Lietuvos.

• Mokymai “Value based leadership”, Švedija, Danija, 
Latvija. Tai Švedijos skautų organizacijos “Scouterna” 
iniciatyva organizuojami tarptautiniai mokymai 
skautų vadovams lyderystės temomis. Sesė Dovilė 
Vinkevičiūtė nuo 2013 m. birželio iki 2014 m. gegužės 
buvo viena iš šių mokymų vedėjų.

• Stovykloje “Mazgas”, vykusioje Didžiojoje Britanijoje 
lapkričio 13-16d., dalyvavo 9 jūrų skautų konferencijos  
atstovai, 2 iš jų – Lietuvos delegacijos vadovai Justina 
Nakaitė ir Donatas Kaminskas. Stovyklą organizavo 
LSS (Lietuvių skautų sąjungos) Europos rajono skautai, 
dalyviai – lietuvių skautai iš Didžiosios Britanijos ir 
Lietuvos.

• Eurosea12 – kas dvejus metus vykstančiame Europos 
jūrų skautų susitikime dalyvavo 2 Lietuvos atstovai: 
Jonas Dragūnas ir Ugnė Skorupskaitė. Susitikimas 
vyko 2014 m. rugsėjo 10-14 d. Brugges, Belgijoje. 
Susitikime aptarti tarptautiniai jūrų skautų klausimai, 
pristatyti artėjantys renginiai, išrinkta nauja Europos 
jūrų skautų taryba. Lietuvos delegatai tarptautines 
idėjas ir kilusias naujas įžvalgas pristatė grįžę į Lietuvą, 
jūrų skautų posėdžio metu.

Dalyvavo pasitinkant SGD laivą – terminalą “Independence”: 
9 jūrų skautų vadovai spalio 27d. Klaipėdoje laivo 
pasitikimo metu kartu su Lietuvos kariuomenės kariais 
dalyvavo vėliavos kėlimo ceremonijoje bei falšfejerių 
liepsnomis gerbė praplaukianti laivą, vėliau atplukdė 
simbolinę dujų kapsulę bei uždegė simbolinį žibintą. 

Ką veikė Kauno kraštas?
 
Organizavo renginius:
• “Jau saulelė vėl atkopdama budina skautus” – tai 

Šventosios, Pilies ir Dubysos tuntų vasaros stovykla, 
vykusi 2014 m. liepos 6-11 d. Bučionių kaime 
Kaišiadorių r. Viršininė – s. Rimutė Lukošienė. Dalyvavo 
249 Kauno krašto skautai.

• “Didysis Brolis” – Kauno krašto sezono uždarymo 
stovykla šiemet vyko Jonavos r. miškų urėdijos 
stovyklavietėje, rugsėjo 26-28 d. Dalyvavo virš 70 
krašto skautų ir svečių iš kitų kraštų. Viršininkas – br. 
Karolis Žemaitis.

• Atrankinis dainų konkursas 
“Gražių dainelių daug girdėjau”. 
 

Dalyvavo kitų kraštų renginiuose:
• 10 krašto atstovų dalyvavo Klaipėdos krašto stovykloje 

„2014 metų ... metai“.
• 12 krašto atstovų dalyvavo Vilniaus krašto Skaisčio 

tunto organizuotoje patyrusių skautų stovykloje 
„Indėniada“.

• 20 Kauno krašto Ąžuolų tunto skautų 
dalyvavo Alytaus krašto Rudens žygyje. 

Dalyvavo tarptautiniuose renginiuose:
• Plaukimas Baltijos jūra su lenkų jūrų skautų burlaiviu 

„Zawisha Czarny”. Maršrutas: Klaipėda-Gdynė-
Gdanskas, data: birželio 17-22 d. Plaukė 11 LS narių, iš 
jų 1 – Kauno krašto atstovas.

• Stovykloje “Mazgas”, vykusioje Didžiojoje Britanijoje 
lapkričio 13-16d., dalyvavo ir 1 Kauno krašto atstovas. 
Stovyklą organizavo LSS (Lietuvių skautų sąjungos) 
Europos rajono skautai, dalyviai – lietuvių skautai iš 
Didžiosios Britanijos ir Lietuvos.

Kūrė naujus vienetus: 2014 m. spalio mėn. įkurtas naujas 
vienetas Karmėlavos mokykloje.

Krašto seniūnė:  psktn. Aistė Praškevičiūtė 
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Ką veikė Klaipėdos kraštas?
 
Organizavo renginius:
• Žygiavimo su daina konkursas ir sezono atidarymas. 

Žygiavimo – rikiuotės konkursas bei sezono 
atidarymas vyko 2014 m. gegužės 30-31 d. 
nuostabiame gamtos kampelyje – Lapiuose. Pirmą 
dieną Pamario tunto, Lapių bei Salanto draugovės 
tikrino savo sugebėjimus bei žinias Žygiavimo – 
rikiuotės konkurse, išradingumo – skautamokslio 
estafetėje, skautų istorijos viktorinoje, išbandė 
jėgas krepšinio aikštelėje. Pavakaroję prie laužo ir 
pasistiprinę, patyrę skautai iškeliavo į naktinį žygį 
pasižvalgyti po Lapių apylinkes. Antrą dieną sezono 
atidarymą vainikavo gerasis darbelis, tradicija 
jau tapęs pasiplaukiojimas baidarėmis vingiuota 
Minijos upe ir Šv. Mišios. Dalyvavo 54 krašto skautai, 
viršininkė – s. Vilija Lukauskienė.

• Vasaros stovykla “2014 metų ... metai” vyko liepos 
12-19 d. Šaipiuose, Klaipėdos r. Vasaros stovykloje 
buvo gyvenama pagal dienų tematikas: vėtrungių, 
šeimos, teatro, dainų šventės ir Oršos mūšio. 
Užsiėmimų metu buvo gilinamasi į minėtų dienų 
istoriją, ypatybes, kuriomis jos išsiskiria iš kitų. Vakaro 
laužų metu stovyklautojai galėjo pademonstruoti 
tai, kaip jie supranta kiekvieną užsiėmimų metu 
aptartą dienos temą. Ypatingas dėmesys buvo 
skiriamas tautiniam menui – vėtrungių puošybai, 
dvasinėms valandėlėms, teatrui bei muzikai, nuo 

seno buvusiems atgaivos ir stiprybės šaltiniais, tautai 
bei tam, kas atspindi lietuvio mentalitetą, papročius 
ir temperamentą. Stovykloje dalyvavo 149 Klaipėdos 
krašto skautai, ir daugybė svečių: Žemaitijos skautų 
organizacija - 3, Klaipėdos Litorinos mokykla - 6, 
Marijampolės Palaimintojo J. Matulaičio draugovė 
– 3 skautai, Kauno „Kaukų“ draugovė – 8, Kauno 
Santakos tuntas – 2 svečiai. Stovyklos viršininkė – s. 
Julija Andrijauskaitė.

• Klaipėdos krašto vasaros sezono uždarymas. Rugsėjo 
26-27d. suorganizuotas kasmetinis vasaros sezono 
uždarymo renginys Šaipių kaime. Uždarymo metu 
buvo praktiškai įtvirtintos sueigų metu įgytos žinios ir 
įgūdžiai. Sezono uždaryme kartu su vaikais dalyvavo 
ir keletas tėvelių. Visi dalyviai dalyvavo žygyje, kurio 
metu mokėsi atpažinti gamtos ženklus, augalus bei 
skautiškus kelio ženklus. Po žygio atlikome gerąjį 
darbelį, draugiškai kūrėme laužą, bendrai gaminome 
maistą ir apibendrinome dieną. Renginio viršininkė 
– s. Julija Andrijauskaitė, dalyvavo apie 50 krašto 
skautų.

• Skiltininkų ir paskiltininkų mokymai. Dvi dienas 
(lapkričio 28-29d.) Smiltynėje vyko skiltininkų ir 
paskiltininkų mokymai, kuriuose dalyvavo Pamario 
tunto ir Salanto draugovės broliai ir sesės. Nepabijoję 
šalčio tiek mažiausi, tiek didžiausi vyko į naktinį žygį, 
mokėsi geriau pažinti save bei skiltį, siūti gaireles, 
gaminti maistą lauko sąlygomis, planuoti sueigų 
veiklas ir laiką, kiti - tiesiog pakartojo ką galbūt jau 
buvo primiršę, na ir, žinoma, smagiai kartu praleido 
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laiką. Taip pat padarytas gerasis darbelis Kuršių 
Nerijos nacionaliniam parkui. Dalyvavo 34 skautai. 
Viršininkė – s. Jūra Dindienė. Už pagalbą ačiū 
broliams vyčiams Dainiui, Mariui, Vygintui ir Pavelui.

• Atrankinis dainų konkursas: “Gražių dainelių daug 
girdėjau”. Nepaisydami šaltuko ir slidaus kelio, į 
atrankinį dainų konkursą ir Salanto draugovės 15-ąjį 
gimtadienį sugužėjo 60 gerai nusiteikusių Pamario 
tunto ir Lapių Vydūno draugovės skautų. Šventė 
prasidėjo Salantų neogotikinėje Švč. Mergelės 
Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje,šv. Mišiomis. 
Po šv. Mišių keliavome į jaukius miestelio kultūros 
namus klausytis Salanto bei Vydūno draugovės dainų 
ir paminėti gražios Salanto draugovės sukakties. 
Šventėje svečiavosi ir Kretingos r. vicemeras Vytautas 
Ročys, Salantų gimnazijos direktorius Vaidutis 
Butkus, Jaunieji policijos rėmėjai, Europos klubas ir 
Iniciatyvių mokinių klubas. Renginio viršininkė – s. 
Aušra Kundrotienė.

 
Dalyvavo kitų kraštų renginiuose:
• 2 Klaipėdos krašto atstovai dalyvavo Telšių tunto 

organizuotuose mokymuose “Nebūk kandis - būk 
vyšnia”.

• 7 Klaipėdos krašto atstovai dalyvavo Telšių tunto 
25-ajame gimtadienyje.

• 6 patyrę skautai iš Klaipėdos krašto dalyvavo 
stovykloje „Indėniada“.

 
Dalyvavo tarptautiniuose renginiuose:
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. 
 
 

Ką veikė Marijampolės kraštas?

Organizavo renginius:
• Sueiga ’Šaltibalčiai”. Taip jau sutapo, kad sueigos 

programą nulėmė dvi datos: vasario 14-oji ir vasario 
16-oji. Todėl be tradiciškai vedamų skautiškų 
gebėjimų mokymų (mazgų rišimo, skautiškos 
simbolikos ir ženklų pažinimo, rikiuotės, pirmosios 
pagalbos suteikimo žinių, žaidimų ir dainų 
mokymosi) buvo ir Kupidonas, dalinantis širdeles, ir 
„Meilės paštas“. Sueiga vyko 2014 m. vasario 14 – 15 
d. Kalvarijoje, viršininkė – sesė Audronė Levickienė, 

dalyvavo 152 krašto skautai.
• Žygis „Vyšnių takais“. 2014 m. vasario 8-9 d., 

vadovaujant sesei Audronei Levickienei, Višakio 
Rūdoje vyko patyrusių skautų žygis. Dalyviams 
(15 patyrusių skautų ir 5 vadovams) teko eiti ir 
klaidžiais žiemos miško keliais ir takeliais, ir visai be 
kelio, orientuotis pagal saulę, žemėlapį ir kompasą, 
pasigaminti sočius pietus, dar nuklysti kelis 
kilometrus į šoną – kol pagaliau pasiekė svetingąją 
Višakio Rūdos kleboniją.

• Sueiga „Vyšnios kauliukas ankstyvą pavasarį“. 
Ankstyvą kovo 29 d. rytą susirinkę į Pilviškius 7 
patyrę skautai ir 2 kandidatai išsiruošė į 54 km žygį į 
Veiverius aplankant pakelėje esančias įžymias vietas 
ir susitikdami su dvasininkais. Sekmadienis buvo 
skirtas maldai ir pokalbiams apie tikėjimą. Sueigos 
vadovės – sesės Janina Joneliūnienė ir Rūta Jurkšaitė.

• Skautų stovykla “Linksmybės tęsiasi” vyko birželio 14-
21d., viršininkė – s. Daiva Kudulė. 185 stovyklautojai 
apsistojo Dusioje, prie Kryžiaus koplyčios. Kiekvieną 
dieną po dvasinės valandėlės stovyklautojai lankė 
įvairių specialybių, kurias norėjo įgyti, teorinius ir 
praktinius užsiėmimus. Kai kas išmoko gaminti, 
kai kas statyti skautiškus įrenginius iš rąstų, kai kas 
mokėsi dresiruoti šunį, o kai kas fotografuoti ir taip 
daugiau nei dešimt skirtingų specialybių.

• Vilkų gimtadienis „Piratų lobis“. Vilkai gamino laivus, 
juos papuošė piešiniais. Skautukai mokėsi dainuoti 
skautiškas dainas, pynė draugystės apyrankes, 
mokėsi naujų žaidimų. Po pietų išsiruošėme į žygį, 
ieškoti žinių lobio. Nukeliavome į Veiveriuose esantį 
skausmo kalnelį. Pasiklausėme Dalytės Raslavičienės 
pasakojimo apie partizanus ir aplankėme jos įrengtą 
bunkerį. Gimtadienį šventėme spalio 4-5d., viršininkė 
– s. Janina Joneliūnienė. Iš viso dalyvavo 46 krašto 
skautai, daugiausiai iš jų, kaip ir priklauso – vilkai.

• Skautų sueiga „Nebūk grybas – 2014″. Stovykla 
pradedantiems skautauti, vyko 2014 m. spalio 17 – 18 
d. Kazlų Rūdoje, viršininkė – sesė Audronė Levickienė. 
Programą kūrė ir vykdė Moksleivių kūrybos centro ir 
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus draugovės patyrę skautai. 
Programos vinis – žygis Kazlų Rūdos miške atliekant 
užduotis. Dalyvavo 142 skautai.

• Marijampolės krašto rudens sueiga Kazlų Rūdoje 
vyko lapkričio 14-15d., viršininkės – s. Audronė 
Pranskevičienė ir Vita Gudynienė. Kazlų Rūdos Kazio 
Griniaus draugovė šventė dešimtmetį! Skautoramų 
metu buvo ir žaidžiama su vyresniosiomis skautėmis 
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ir kalbamasi dvasinėmis temomis su Bagotosios 
Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonu kun. 
Mindaugu Martinaičiu; apie šeimą skautai kalbėjosi 
su Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro direktore 
Lina Braukyliene; taip pat buvo galimybė pasikalbėti 
su psichologe, pasidaryti skauto pažymėjimui 
nuotrauką ir dar daug įvairių dalykėlių nuveikti. 
Dalyvavo 170 skautų iš viso krašto.

• “Betliejaus taikos šviesos” perėmimo iš Lenkų skautų 
ceremonija. Gruodžio 17d. Kalvarijos pasienio ruože 
susirinkę skautai surengė trumpą pasirodymą , 
pasidalino su lenkų skautais kalėdaičiu, pasiklausė 
dviems kalbomis skaitomos ištraukos apie Kūdikėlio 
Jėzaus gimimą. Pasikeitė dovanomis ir perėmę ugnį 
ją išsivežė į savo draugoves, kad toliau būtų tęsiamas 
šviesos ir taikos kelias. Ceremonijoje dalyvavo net 66 
skautai iš Marijampolės krašto.  

• Atrankinis dainų konkursas: “Gražių dainelių daug 
girdėjau”.

Ką veikė Oro sk. A. Arbačiausko 
draugovė?
 
Organizavo renginius:
• Sklandymo stovykla. Dviejų savaičių kasmetinė 

sklandymo stovykla vyko Paluknio aerodrome liepos 
20 – rugpjūčio 2 d., viršininkas – br. Vytautas Kašėta. 
Stovyklos programa buvo orientuota į aviacinias 
žinias bei mokymąsi sklandyti. Dalyvavo per 20 
stovyklautojų. Pirmą kartą buvo paruoštos net dvi 
sklandytojų komandos varžyboms.

• V. Pakarsko taurė (sklandymo varžybos). 2014 m. 
rugpjūčio 25 – 28 d. Pociūnų aerodrome vykusiose 
kasmetinėse vaikų iki 16 m. sklandymo varžybose 

Ką veikė Panevėžio kraštas? 

Organizavo renginius:
• Kiekvienas skautas žino – vasario 22-oji – tai 

mūsų organizacijos įkūrėjo Lordo Baden-Powello 
gimtadienis. Būtent todėl vasario 21–22 dienomis 
Panevėžio rajono Velžio gimnazijoje vyko dviejų 
dienų stovykla „Trys žiedlapiai atminties“. Programa 
buvo aktyvi. Skautų laukė susikaupimo valandėlė, 
viktorina, kūrybiniai užsiėmimai, orientacinis 
labirintas ir žygis „Į žvalgybą“ su užduotimis. Visa 
programa skirta įkūrėjo atminimui, skautijos istorijai. 
Straipnį apie šį renginį galite rasti tinklalapiuose 

LS oro skautai pirmą kartą delegavo dvi sklandytojų 
komandas ir užėmė antrąją ir trečiąją vietas. Renginį 
organizavo Lietuvos vaikų sklandymo sporto 
asociacija. Skautams varžybose vadovavo s. sk. 
Vytautas Kašėta.

• Sezono uždarymas – šis renginys skirtas užbaigti 
sklandymo sezoną, sutvarkyti inventorių, na ir žinoma 
prisiminti vasaros nuotykius. Paluknio aerodrome 
rugsėjo 13-14d. vykusiame renginyje dalyvavo 14 
oro skautų, viršininkas – s. sk. Vytautas Kašėta.

 
Dalyvavo miesto renginiuose:
 
• Vilniaus sporto festivalyje, vykusiame spalio 4-5d. 

Vilniaus Litexpo parodų rūmuose, LS oro skautai 
pristatė sklandymo galimybes vaikams. Stende 
pristatė mokomąjį sklandytuvą, video medžiagą 
iš sklandymo treniruočių, nuotraukas iš skautiško 
gyvenimo.
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www.panrs.lt, www.velziogimnazija.lt. Stovyklos 
viršininkė – s. Jurgita Kuprinskienė, dalyvavo 101 
krašto skautas.

• Deivės ir dievai – 2014 m. gegužės 9-10 d. Senvagės 
pagrindinėje mokykloje vykusioje stovykloje dalyviai 
ne tik praplėtė savo žinias apie jūrų, oro ir raitąja 
skautiją, bet ir, kaip skelbia stovyklos tema, daug 
dėmesio skyrė religijos temai: klausėsi pasakojimų 
apie pagonybę, senuosius dievus, juos piešė. 
Domėjosi, po kokiu pagonišku zodiako ženklu yra 
gimę. Klausėsi pasakojimų apie senuosius baltų 
verslus ir galėjo apžiūrėti s. Gražinos Judickienės 
ąsotėlių kolekciją. Sekančią dieną dalyvavo šv. Mišiose. 
Šalia rimtų pašnekesių netrūko ir žaidimų - tiek 
orientaciniame, tiek stovyklos planuotose veiklose, 
tiek ir vakaro laužo metu. Stovyklos pabaigoje visi 
draugiškai gaminosi stovyklos atributiką - talismaną. 
Stovyklos viršininkė – s. Vaida Bakšienė, dalyvavo 39 
krašto skautai.

• Aukštaitijos tunto stovykla “Laužo šviesa“. Šių metų 
birželio 9–11 d. Krekenavos regioniniame parke 
„Girinio takas“ vyko tradicinė skautų stovykla 
„Laužo šviesa“. Stovykloje dalyvavo 65 skautai.  Į 
stovyklos atidarymo šventę atvyko Krekenavos 
Mykolo Antanaičio gimnazijos direktorius Vaidas 
Pocius, direktoriaus pavaduotoja Laima Auglienė, 
Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės 
mokyklos direktorė Lolita Klečkauskienė, Panevėžio 
r. Naujamiesčio vidurinės mokyklos direktorė Daiva 
Dirsienė ir Pasvalio dekanato kunigas Miroslavas 
Anuškevič. Pirmąją stovyklos dieną sutvarkėme 
žvėrelių aptvarą, papietavę lauke išbandėme „Purvo 
trasą“, vėliau išsimaudėme Nevėžyje. Kitą dieną po 
Šv. Mišių mažojoje Bazilikoje su klebonu Gediminu 
Jankūnu sugrįžome į stovyklą. Čia vėl mūsų laukė 
įvairios užduotys, skani vakarienė, pašnekesiai prie 
laužo. Kandidatai į skautus davė įžodį. Trečiąją dieną 
pradėjome mankšta, po to papusryčiavę gaminome 
įvairius rankdarbius, žaidėme, dalyvavome 
mokamajame – pažintiniame žygyje. Vėliau į stovyklą 
atvyko daug svečių, taip pat apsilankė vyr. skautininkė 
Ieva Žilinskienė, broliai vyčiai iš Panevėžio. Visi kartu 
rinkome įvairias vaistažoles, sužinojome apie jų 
gydomąsias savybes. Esame dėkingi Krekenavos 
girininkijos girininkui Jonui Leikai už rūpestingai 
paruoštą stovyklavietę, malkas. Stovyklos viršininkė 
– s.  Ilona Dauderienė.

• Krašto stovykla „Vinetu keliais“. Birželio 25–29 

dienomis į Panevėžio krašto indėnišką stovyklą 
„Vinetu keliais 2014“ rinkosi visas kraštas, 138 skautai. 
Nuo pat ankstaus ryto skautai buvo žvalūs, stovyklą 
pradėjo statybomis ir įvairiausiais pionerijos darbais. 
Vieni gamino totemus, kurie globojo ir saugojo 
mūsų stovyklos gentis, antri – pagrindinius vartus, 
o treti – tvarkė laiptus, kurie vedė prie Vilktupio 
šaltinio. Programa buvo aktyvi ir pritaikyta visoms 
amžiaus grupėms, todėl liūdėti neteko. Kiekviena 
draugovė šioje stovykloje atstovavo pasirinktai 
genčiai, todėl pirmasis stovyklos laužas buvo skirtas 
genčių pristatymams. Visus sužavėjo išradingi, 
verčiantys susimąstyti pasirodymai, skautų dainos 
ir šokiai. Trečioji diena reikalavo ištvermės ir ryžto, 
nes visi ruošėsi į žygius. Skautai, suskirstyti pagal 
amžiaus grupes ir gavę užduotis, išžygiavo skirtingais 
maršrutais. Sunkiausia buvo tiems, kurie pirmą kartą 
ėjo į žygį ir nesuprato, kiek galima daug patirti ir 
išmokti skautiškame žygyje. Kitos dvi dienos buvo 
ramesnės, nes poilsiavietėje visi žaidėme žaidimus, 
dalyvavome konkursuose, mokėmės rišti mazgus, 
prisiminėme pirmosios pagalbos suteikimo būdus, 
įtvirtinome ženklus, poilsiavome bei kartu sėdėjome 
prie gražaus laužo ir dainavome pačias nuostabiausias 
lietuvių liaudies dainas. Vėliau sulaukėme ir dviejų 
neįprastų naujų narių, stovyklai buvo padovanotos 
dvi vištos, kurių vardai buvo Žozefina ir Brunhilda. Jos 
labai patiko visiems stovyklos dalyviams ir dauguma 
norėjo su jomis nusifotografuoti. Galima sakyti, kad 
visi skautai pasijuto kaip tikri indėnai ir keliavo Vinetu 
keliu. Stovyklos viršininkė – s.  Vaida Joneliukštytė.

• Nevėžio tunto sezono uždarymas „Bitei-5”. Rugsėjo 
26–28 d. skautai susiruošė į trijų dieną stovyklą. 
Stovykla vyko Panevėžio rajone, Puziniškyje, Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės gimtinėje. Ši Panevėžio krašto 
skautų sezono uždarymo stovykla neatsitiktinai 
organizuota rašytojos Bitės gimtinėje, nes Panevėžio 
krašto Skaistakalnio tunto G. Petkevičaitės-Bitės 
draugovė šventė savo penktą gimtadienį. Todėl 
pirmasis vakaras visiems susirinkusiems buvo 
šventinis, nes mūsų laukė gardusis gimtadienio 
tortas. Šie metai Lietuvos skautijoje minimi kaip 
specialybių metai, nes kiekvienas skautas ne tik 
pramogauja, bet ir mokosi. Stovykla visus kvietė į 
„Specialybių akademiją“. Dalyvaujantys stovykloje 
galėjo rinktis vieną specialybę iš trijų: tai virėjo, 
pirmosios pagalbos ir išlikimo. Būsimieji virėjai 
mokėsi skaičiuoti kalorijas, bandė atskirti sveiką 
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maistą nuo nesveiko, prisiminė saugaus elgesio 
taisykles dirbant su stalo įrankiais, susipažino 
su laužų tipais, kūrė laužą, kepė karamelizuotus 
obuolius ir bananus su šokoladu. Pirmosios pagalbos 
specialistai gaminosi neštuvus, tvarstė ligonius, 
gelbėjo skenduolį ir užspringusį žmogų, susipažino 
su pirmosios pagalbos inventoriumi, vaistinėle. 
Norintiems įgyti išlikimo specialybę teko paplušėti. 
Iki pietų jie susipažino su kompasu, mokėsi atpažinti 
medžius, bandė užvirti vandenį neturėdami indo. Po 
pietų ištvermingiausieji išsiruošė į žygį su nakvyne ir 
visas įgytas žinias jau pritaikė praktiškai. Jiems teko 
miegoti gryname ore, reikėjo gebėti pasigaminti 
maisto, užsikurti laužą neturint degtukų. Trečią 
dieną G. Petkevičaitės-Bitės draugovė pakvietė 
visus į muziejų. Muziejaus darbuotoja ponia 
Irena labai įdomiai pasakojo apie Bitės gyvenimą, 
pademonstravo, kaip anksčiau rišdavo knygeles, 
leido patiems pasigaminti vaistažolių arbatos ir visus 
ja vaišino. Ją gerdami skautai patys rišo knygeles 
ir išbandė rašymą su žąsies plunksna. Ši stovykla 
ne tik vainikavo ne vieną specialistą, kuriems buvo 
įteikti specialybių ženkleliai, bet ir leido prisiliesti prie 
Lietuvos kultūrinio gyvenimo, susipažinti su rašytojos 
G. Petkevičaitės-Bitės gimtine, jos gyvenimu ir 
išbandyti rašymą plunksna geriant aromatingą 
vaistažolių arbatą. Stovyklos viršininkė – s.  Lina 
Rinkauskaitė. Dalyvavo 68 skautai.

• Vyšniniai kankorėžiai – tai jau tradicija tapęs 
Panevėžio Krašto žygis, šiemet vykęs spalio 4-5d. 
Šįkart žygį organizavo Simono Daukanto skautų 
vyčių būrelis. Žygio tema buvo „Primityve Scouting“ 
. Dalyvavo 20 patyrusių Panevėžio krašto skautų ir 7 
vadovai, bei 5 patyrę skautai ir 1 vadovas iš Šiaulių 
krašto. Viršininkas – br. Rolandas Šatas.

• Gabijai – 20. Pirmoji draugovė įkurta Panevėžyje ir 
toliau sėkmingai veikia. Norėdami pažymėti savo 
20-tąjį gimtadienį šios draugovės skautai susikvietė 
visą savo Panevėžio kraštą. Dalyvavome protmūšyje, 
linksmosiose estafetėse, sportinėse varžybose, 
dainavome, mokėmės, šokome diskotekoje, o naktį 
klaidžioje mokykloje besivaidenant vaiduokliams 
vyko orientacinio žaidimas. Renginio data: 2014 m. 
spalio 17-18 d., vieta – Panevėžio “Minties” gimnazija, 
viršininkė – s. Jūratė Gelžinienė, dalyvavo 236 skautai, 
pasveikinti atvyko gimnazijos parlamentas bei ne 
vienos kartos buvę „Gabijos“ draugovės skautai.

• Atrankinis dainų konkursas: “Gražių dainelių daug 
girdėjau”.

 Dalyvavo kitų kraštų renginiuose:
• 1 krašto atstovas dalyvavo Kauno krašto stovykloje 

„Jau saulelė vėl atkopdama budina skautus“.

Ką veikė Šiaulių kraštas?

 
Organizavo renginius:
• Skautiška olimpiada. Tai tradicinės ir netradicinės 

sportinės rungtys, žaidimai, skautiškos užduotys 
skiltimis. Renginys vyko 2014 m. vasario 21 – 22 
d. Šiaulių Lieporių gimnazijoje, viršininkas – br. 
Kornelijus Bertulis. Olimpiadoje savo jėgas išbandė 
85 krašto skautai.

• Šiaulių skautų tunto įkūrimo 90-metis. 77 Tunto nariai 
ir draugai Šiaulių dramos teatre žiūrėjome spektaklį. 
Po pietų šventė persikėlė į būklą. Ten žiūrėjome 
s. Emos sumontuotą filmą apie Tuntą, dalijomės 

Krašto seniūnė:  sktn. Janina Žvirblytė - Paslavičienė
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įspūdžiais ir valgėme “vardinius” Tunto saldainius. 
Gimtadienį minėjome 2014 m. kovo 16 d., viršininkė 
– s. Rasa Dumčiūtė.  

• Gegužinė – tai 2014 m. gegužės 10 d. vykęs Šiaulių 
krašto vasaros sezono atidarymo renginys. Temiškai 
susiejome su 19 a. pabaigoje vykusiomis Šiauliuose 
Didžiosiomis gegužinėmis. Užsiėmimai vyko Aušros 
muziejuje, taip pat buvo žygis į Kairių pušyną. 
Dalyvavo 64 krašto skautai, viršininkė – s. Rasa 
Dumčiūtė.

• Stovykla “Teatrask” vyko 2014 m. liepos 12-20 d. 
Pašvinės k. Šiaulių r. Viršininkė – s. Janina Žvirblytė 
Paslavičienė, dalyvavo 119 krašto skautų. Programa 
vykdyta pagal amžiaus grupes. Stovyklos tema – 
teatras. Statyti “Grybų namai” ir amfiteatras, kurti 
filmai, vaidinti etiudai, grimuotasi klounais ir miško 
būtybėmis, įveiktas kliūčių ruožas, žygis, išlaikytos 
skautiškos specialybės.

• “Paskutinis laužas” – tai vasaros sezono uždarymo 
renginys, kuriame šiemet dalyvavo 114 krašto 
skautų. Programa vykdyta pagal amžiaus grupes: 
skautai žaidė orientacinį žaidimą, žygiavo į Agailių 
miško koplyčią. Vieta – Šiaulių m. Drąsučių k. (Šiaulių 
r.) - Agailių miškas (Šiaulių r.), viršininkė – s. Janina 
Žvirblytė Paslavičienė.

• Atrankinis dainų konkursas: “Gražių dainelių daug 
girdėjau”.

 
Organizavo renginius vadovams:
• 2014 m. sausio 6 d. 7 vadovai susiorganizavo išvyką 

į Kėdainius, kur žaidė  orientacinį žaidimą skiltimis ir 
iškylavo prie Nevėžio.

• Žygis “Pro Šoniuką” – 2014 m. gegužės 31 d. 12 
vadovų žygiavo  Kurtuvėnų regioniniame parke.

• Mokymai “Teatriniai metodai ir žaidimai” vyko birželio 
14-15d., dalyvavo 15 krašto vadovų. Tai kartu buvo ir 
pasirengimas stovyklai.

• Kalėdinėje sueigoje gruodžio 20 d. 12-ai vadovų 
įteiktos  “Blizgančios pasagos” nominacijos 
prisimenant 2014 metus.

• Organizuoti mokymai naujiems vadovams pritraukti: 
„Neformaliojo ugdymo organizavimas: skautybės 
metodika”.

 
Dalyvavo kitų kraštų renginiuose:
• 6 krašto atstovai dalyvavo Panevėžio krašto patyrusių 

skautų žygyje.
• Stovykloje “Mazgas”, vykusioje Didžiojoje Britanijoje 

lapkričio 13-16d., dalyvavo ir 2 Šiaulių krašto atstovai. 
Stovyklą organizavo LSS (Lietuvių skautų sąjungos) 
Europos rajono skautai, dalyviai – lietuvių skautai iš 
Didžiosios Britanijos ir Lietuvos.

Ką veikė Tauragės kraštas ?

 
Organizavo renginius:
• Maisto banko akcija. Tauragės krašto skautai šioje 

nacionalinėje akcijoje prisidėjo ne tik geru darbu 
dalijant maisto produktus, bet ir organizuojant 
akciją Jurbarke ir Šilalėje. Pagrindinės organizatorės: 
Jurbarke –s. Vaida Beinarienė, Šilalėje – s. Elvyra 
Gedeikienė. Akcija buvo organizuojama du kartus: 
kovo ir spalio mėnesį, joje sudalyvavo apie 50 
Tauragės krašto skautų.

• Šeštadienio skautiška akademija – tai pionerijos 

Krašto seniūnė:  psktn. Danutė Daunorienė
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mokymai, vykę žygių kovo ir balandžio mėn. metu. 
Viršininkė – s. Sigita Norkienė. Dalyvavo 25 patyrę 
skautai ir 2 vadovai.

• Žemėj Lietuvos vienybė žydės – gegužės 16-17 
d. Šilalės Simono Gaudiešiaus gimnazijoje vykęs 
renginys, skirtas partizanų pagerbimui, kariuomenės 
ir visuomenės dienai paminėti. Naktį vyko naktinis 
žygis “Kojoto pėdsakais”. Dalyvavo 115 skautų ir 35 
šaulių sąjungos nariai, renginio viršininkės – sesės 
Elvyra Gedeikienė ir Rima Milkintienė.

• Krašto stovykla “Skauto pradas” vyko 2014 m. liepos 
21-27 d. Jūravos girininkijoje, Jurbarko r. Viršininkė 
– s. Jolita Štrimienė. Stovyklavo 140 Tauragės krašto 
skautų bei 2 svečiai iš Telšių krašto. Skautai stovyklos 
metu keliavo per visas amžiaus eras.

• Baltijos kelio 25-mečio paminėjimas. 2014 m. 
rugpjūčio 23 d. 90 krašto skautų kartu su visuomene 
paminėjo Baltijos kelio 25-metį, dainavo dainas, 
organizavo rikiuotę ir vėliavos pakėlimą. Viršininkė – 
s. Vaida Beinarienė.

• 2014 m. rugsėjo 22 d. apie 70 krašto skautų susirinko 
ant Medvėgalio piliakalnio Šilalės r. paminėti Baltų 
vienybės ir Lygiadienio dienos, bei praplėsti žinių 
apie baltų kultūrą. Renginio viršininkė – s. Elvyra 
Gedeikienė.

• Krašto rudens sueiga “90-ieji – nauja pradžia” vyko 
2014 m. spalio 24-25 d., Šilalės Simono Gaudiešiaus 
gimnazijoje. Sueigos viršininkė – s. Elvyra Gedeikienė. 
Sueigos metu vyko Šv. Mišios, vakaro laužas “Užstrigę 
90-uosiuose”, skautorama “Skautiškas pradas tęsiasi”, 
naktinis žygis, patyrusių skautų įžodis. Kitą dieną 
skautai varžėsi “Skraidančio sportbačio” varžybose. 
Dalyvavo 222 krašto skautai.

• Atrankinis dainų konkursas: “Gražių dainelių daug 
girdėjau” vyko lapkričio 22 d. Jurbarko Vytauto 
Didžiojo pagrindinėje mokykloje. Renginio metu 
skautai dainavo, siekdami patekti į nacionalinį 
skautiškų dainų konkursą, žaidė skautiškus žaidimus, 
bei aplankė Bišpilio piliakalnį. Dalyvavo 95 krašto 
skautai bei 2 svečiai iš Telšių krašto. Viršininkė – s. 
Sigita Norkienė.

 
Dalyvavo tarptautiniuose renginiuose:
• Stovykloje “Mazgas”, vykusioje Didžiojoje Britanijoje 

lapkričio 13-16d., dalyvavo ir vienas Tauragės krašto 
atstovas. Stovyklą organizavo LSS (Lietuvių skautų 
sąjungos) Europos rajono skautai, dalyviai – lietuvių 
skautai iš Didžiosios Britanijos ir Lietuvos.

 Organizavo renginius vadovams:
• 2014 m. vasario 20 d. 8 vadovai susirinko pasidalinti 

gerąją patirtimi apie skilčių veiklą draugovėse.
• Įvyko 2 krašto vadovų susirinkimai, kuriuose, be 

einamųjų ir organizacinių reikalų aptarimo, buvo 
suorganizuotas ir vienos naujos vadovės įžodis.

• Rudeninės krašto sueigos metu vadovams buvo 
suorganizuota atskira programa baseine, su galimybe 
pailsėti bei aptarti tolimesnius krašto reikalus. 

Ką veikė Telšių kraštas?

 
Organizavo renginius:
• Telšių krašto stovykla “Bočių laužai” vyko 2014 m. 

birželio 23-29 d. Rudupiuose, dalyvavo 125 krašto 
skautai, viršininkas – br. Tomas Brazauskas.

• Telšių tunto gimtadienis.  2013m. spalio 25d. Telšių 
krašto skautai šventė jau 25-ąjį savo gimtadienį: 
dalyvavo spektaklyje, ėjo į žygį, organizuotas šventinį 
vakarą „Skautai: išbandymas ugnimi, vėju ir laiku“, 
kurio metu suvalgytas tortas, užpūstos žvakutės, ir 
įteikti „Atsikūrusio Telšių skautų 25mečio Geriausiųjų 
apdovanojimai“.

• Mokymai “Nebūk kandis - būk vyšnia” – mokymai 
kandidatams į patyriusius skautus.

Krašto seniūnas:  psktn. Tomas Čebatorius



Lietuvos skautijos Pirmijos metinė veiklos ataskaita, 2014
50

Ką veikė Utenos kraštas?
 
Organizavo renginius:
• Krašto stovykla “BP kodas” vyko liepos 11-19d. 

Bučeliškėse, Molėtų raj. Viršininkas – br. Darius 
Laurinavičius. Jau seniai krašte nebuvo tokios gausios 
(106 dalyviai+ 13 nuolatinių savanorių vadovų) 
stovyklos. Ji apjungė visus krašte esančius vienetus, 
prie štabo prisijungė ir vėliau skautiškoje veikloje 
pasiliko naujų vadovų. Taip pat dalyvavo 1 Vilniaus ir 
1 Kauno krašto atstovas.

• Krašto sezono uždarymas - tradicinis krašto renginys, 
kurio rengimo estafetę 2014 metais perėmė 
Saldutiškyje esantis vienetas. Renginys vyko 2014 
spalio 4- 5 d. Saldutiškyje, Utenos r., viršininkas – 
br. Gediminas Svitojus. Dalyvavo 30 Utenos krašto 
sausumos ir jūrų skautų.

• Atrankinis dainų konkursas: “Gražių dainelių daug 
girdėjau” vyko 2014 m. lapkričio 22 d. Deja, šiais 
metais atlikėjų buvo daug mažiau nei pernai. Visgi, 
atlikėjai atvyko iš dviejų vienetų, susirinko nemažai 
žiūrovų, aplankė svečias iš Kauno krašto. Iš viso 
dalyvavo 27 skautai. Reginys vyko Svėdasuose, 
Anykščių raj., viršininkė – s. Liuda Matiukienė.

 
Dalyvavo tarptautiniuose renginiuose:
• Ofenzyva Lodz 2014 stovykloje Lenkijoje rugpjūčio 

2-12 d. dalyvavo ir 9 svečiai iš Utenos krašto.
 
Organizavo renginius vadovams:
• Išvažiuojamasis krašto vadijos posėdis vyko rugsėjo 

12-13 d. neformalioje aplinkoje – pirtelėje, kaimo 
sodyboje. Aptartas krašto veiklų metų planas, nutarta 
vienetams rotuoti pagrindinius krašto renginius, juos 
rengti po 1 per 3 mėnesius.

Ką veikė Vilniaus kraštas?

 
Organizavo Pavasario šventę „Pasakų pavasaris“. 
Šventė sulaukė svečių iš visų Lietuvos skautijos kraštų, iš 
viso – 889 skautų. Programa vyko gražiose Vilniaus vietose, 
Kalnų parke ir senamiestyje. Viršininkas – br. Vytautas 
Zulonas.
 
Organizavo renginius:
• R. Baden – Powell’io gimtadienis. Kaip ir kasmet, 

buvo organizuojamos įvairios žiemos linksmybės 
tiek mažiems, tiek dideliems: čiuožinėjimas rogutėm, 
skautorama, vadovų arbatėlė vakare. Dalyvavo 78 
krašto skautai.

• Sezono atidarymo stovykla vyko gegužės 10-11 d. 
Lazdėnuose, Elektrėnų r. Stovyklos viršininkė – s. Morta 
Strazdaitė, dalyvavo 204 krašto skautai.

• Indėniada – skautiškas nuotykis patyrusiems 
skautams, legenda, kuri tęsiasi jau nuo 1995 metų ir 
jau seniai jungia brolius ir seses iš skirtingų Lietuvos 
kraštų, stiprindama skautišką draugystę. Šiemet 
stovyklą organizavo Vilniaus krašto Skaisčio tuntas, ji 
vyko birželio 26 – liepos 31 dienomis, sulaukė dalyvių 
iš beveik visų kraštų.

• Atrankinis dainų konkursas: “Gražių dainelių daug 
girdėjau”.

• Vilniaus krašto skautų kalėdinė mugė – jos metu 
vienetai surinko per 1600lt savo veikloms,

 
Dalyvavo miesto renginiuose:
• Sausio 13 minėjimas. Organizuotas dalyvavimas miesto 

renginiuose, kuriame dalyvavo 46 krašto skautai.
• Vasario 16 minėjimas. Organizuotas dalyvavimas 

miesto renginiuose, iniciatorė – s. Morta Strazdaitė. 
Dalyvavo 34 krašto skautai.

• Kaziuko mugė. 2014 m. kovo 4 d. 47 Vilniaus krašto 
skautai tradiciškai pardavinėjo rankdarbius, už juos 
surinktas lėšas paaukojo Vilniaus skautų centro 
išlaikymui.

 
Dalyvavo tarptautiniuose renginiuose:
• Plaukimas Baltijos jūra su lenkų jūrų skautų burlaiviu 

„Zawisha Czarny”. Maršrutas: Klaipėda-Gdynė-
Gdanskas, data: birželio 17-22 d. Plaukė 11 LS narių, iš 
jų 1 – Kauno krašto atstovas.

• Stovykloje “Mazgas”, vykusioje Didžiojoje Britanijoje 
lapkričio 13-16d., dalyvavo ir 4 Vilniaus krašto atstovai. 
Stovyklą organizavo LSS (Lietuvių skautų sąjungos) 
Europos rajono skautai, dalyviai – lietuvių skautai iš 
Didžiosios Britanijos ir Lietuvos.

Krašto seniūnas:  sktn. Ugnius Meškas Krašto seniūnas:  sktn. Vytautas Zulonas
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Lietuvos universitetų moterų asociacija 
Benjaminas Žemaitis 
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