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LS kraštų/konferencijos veikla 2016 m.
Veiklos aprašymai parengti pagal kraštų seniūnų atsiųstus duomenis. LS Pirmija
neatsako už galimus netikslumus, ar nepaminėtas veiklas.
Ką veikė Alytaus kraštas?
Organizavo renginius:


Žygis Kazimierinių proga. Vadovaujami s. Justinos Milutytės, 7 krašto skautai, lydimi
vadovo, kovo 5 d. žygiavo pasimokyti pionerijos ir laužo kūrimo.



Vasaros stovykla „Baltų žemė”. 2016 m. birželio 27 – liepos 3 d. Merkinėje, prie
Mergelės akelių ežerų, vyko kasmetinė vasaros stovykla, kurioje dalyvavo apie 75
Alytaus krašto skautai bei svečiavosi patyrę skautai ir jūrų skautai iš Marijampolės
krašto. Viršininkas – br. Antanas Kalinauskas.



Rudens sąskrydis – tradicinė sezono uždarymo stovykla šiemet vyko lapkričio 19 – 20 d.
Alytaus Dzūkijos pagrindinėje mokykloje. Renginio viršininkė – s. Rita Baranauskienė.
Rudens sąskrydyje dalyvavo apie 60 Alytaus krašto skautų, taip pat svečiavosi ir 3
Marijampolės krašto patyrę jūrų skautai.
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Dalyvavo kitų kraštų renginiuose:


5 Alytaus krašto patyrę skautai dalyvavo tradiciniame Marijampolės krašto renginyje
„Vyšninė žiema”.



11 krašto atstovų (skautai, patyrę skautai ir vadovas) dalyvavo Marijampolės krašto
renginyje naujiems skautams „Šaltibalčiai”.



4 patyrę krašto skautai su vadovu dalyvavo Jūrų skautų konferencijos 94-ajame
gimtadienyje.



Patyrusių skautų skiltis (4 nariai) dalyvavo Indėniadoje, kurią organiza1vo patyrę
Kauno krašto skautai.
Ką veikė Jūrų skautų konferencija?
Organizavo renginius:



Jūrų skautų gimtadienis. 2016 m. kovo 11-12 d. Ukmergėje susirinkę jūrų skautai mokėsi
ir įgijo įvairių skautiškų specialybių, dalyvavo iškilmingame kovo 11-osios minėjime
mieste, išbandė „Action bound” orientavimosi programą ir kai kuriuos būsimos LS
Pavasario šventės elementus. Renginyje dalyvavo rekordinis – net 300 jūrų skautų ir
svečių – skaičius. Renginio viršininkas – br. Jonas Dragūnas.



Šventoji Baltija (Holy Baltic) – istorinis, tradicinis ir pirmą kartą 300 km atstumą pasiekęs
vandens žygis: Ukmergė – Rusnė – Klaipėda. Žygio metu pirmasis jūrų skautų statytas
laivas „Laumė” pasiekė Rusnės
kraštą „sava eiga” Šventosios,
Neries ir Nemuno upėmis. Žygis
įvykdytas plaukiant kanojomis
Šventosios ir Neries upėmis
(Ukmergė – Kaunas) ir vikingų
laivais iki Rusnės. Vėliau aktyviai
dalyvauta Jūros šventėje
Klaipėdoje, kur reprezentuoti jūrų
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skautai, mūsų laivas „Laumė”, organizuota jūrų skautų regata, stovyklauta prie Baltijos
jūros. Žygio viršininkas – br. Jonas Dragūnas, data liepos 16 – 31 d.


Vasaros sezono uždarymas „Mėlynuojam” vyko spalio 1 – 2 d. Bražuolės
stovyklavietėje, Trakų r. Šių metų programos tema – pionerija, tad tiek bebrai, tiek
skautai, tiek patyrę skautai, tiek budžiai
statė įvairius pionerijos įrengimus ir
dalyvavo LS paskelbtame pionerijos
darbų konkurse. Tradiciškai, renginį
organizavo patyrę jūrų skautai,
viršininkas – pat. j. sk. Ignotas Skiparis.
Dalyvavo kitų kraštų renginiuose:
Jūrų skautai dalyvavo įvairiuose renginiuose, organizuojamuose jų gyvenamuose
kraštuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje, Tauragėje, taip pat lankėsi
Alytaus krašto renginiuose.
Dalyvavo tarptautiniuose renginiuose:



Eurosea’13 – tai tradicinis, kas dvejus metus vykstantis Europos jūrų skautų seminaras,
skirtas pasidalinti patirtimi ir pasidalinti naujausiomis programinėmis jūrų skautų
tendencijomis. Renginys vyko Lenkijoje, Gdansko apylinkėse rugsėjo 21 – 25 d. Jūrų
skautai šia proga susiorganizavo plaukimą jachta „Odisėja”, ekspedicijoje dalyvavo ir
du lenkų harcerių sąjungos nariai. Dalyviai: 6 LS jūrų skautai (dvi iš jų dalyvavo Eurosea
seminare) ir 2 Lietuvos Lenkų Harcerių
Sąjungos nariai.



Rowerway, tradiciniame Europos
vyr.skautų žygyje – stovykloje, kuris
šiemet vyko Prancūzijoje liepos mėn.,
dalyvavo ir viena jūrų skautų atstovė, s.
Ugnė Skorupskaitė.
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Organizavo renginius vadovams:
Lapkričio 4 – 6 d. Kauno r. buvo suorganizuotas savaitgalis vadovams, skirtas pagilinti /
atnaujinti jūrų skautų programos, struktūros, tradicijų žinias, nuspręsti svarbiausius
konferencijos klausimus ir susipažinti bei susidraugauti su naujais jūrų skautų vadovais.
Renginio vadovė – konf. seniūnė s. Asta Kederytė.
Organizavo LS Pavasario šventę „Irklus merkt!”. Renginys vyko balandžio 23 d.
Ukmergėje, ir sulaukė apie 1800 dalyvių iš visų kraštų. Šioje šventėje skautams buvo
pristatyta mobilioji „Action bound” programėlė orientavimuisi ir miesto pažinimui, o
dalyvaujančios skiltys galėjo
išbandyti veiklas tiek lauke, tiek
patalpose, tiek krante, tiek
Šventosios upėje. Šventės
viršininkas – br. Jonas Dragūnas.
Paaugo:
Šiemet LS jūrų skautų gretas
papildė 3 nauji laivai Kauno
Nemuno tunte ir 2 vadovės Tauragės mieste, pradėjusios dirbti su vaikais ir potencialiai
suformuosiančios naują laivą.
Ką veikė Kauno kraštas?
Organizavo renginius:


Kovo 11-osios minėjimas. Kovo 11ąją Kauno krašto skautai rinkosi ant Ringovės
piliakalnio paminėti Lietuvos nepriklausomybės atgavimo dienos. Renginio viršininkė –
s. Irena Valatkevičienė.
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Žygis su jėzuitų gimnazijos moksleiviais. Kauno krašto vadovai ir patyrę skautai gegužės
21 – 22 d. organizavo 20 km žygį Nevėžio pakrante ties Labūnava. Po žygio dalis vaikų
prisijungė prie skautų. Žygio viršininkas – br. Simonas Dapkus.



Valstybės dienos minėjimas. Liepos 6
d. Karalgiryje, vadovaujami s. Irenos
Valatkevičienės, Kauno krašto skautai
pagerbė partizanų atminimą.
Dalyvavo 18 krašto atstovų.



Vasaros stovykla „Skautavimas
akmens amžiuje” vyko liepos 16 – 22
d. Bučionių k., Jonavos r. Viršininkė – s.
Dalia Autukienė. Dalyvavo apie 200 Kauno krašto skautų, bei svečiai iš Vilniaus krašto.



Sezono uždarymas „Žvaigždžiasiurblis” vyko rugsėjo 9 – 11 d. Jonavos r., viršininkė –
Renata Grubinskė. Vasaros sezoną linksmai užbaigė 120 Kauno krašto skautų.



Pionerijos ir skilčių sistemos mokymai Ąžuolų ir Dubysos tuntų skautams. Lapkričio 12 d.
Vilkijos gimnazijoje Vyresnioji skautininkė Laura Jankauskaitė-Jurevičienė su patyrusiais
skautais kūrė skautiškos pionerijos maketus, seniūnė Renata Grubinskė su skautais
mokinosi apie skilties organizavimą ir skilties sueigų planavimą; brolis Tadas Grubinskas
mokė skautus reikalingų mazgų ir
jų praktinio panaudojimo.
Renginio viršininkė – s. Irena
Valatkevičienė.



Dubysos tunto 20metis, kurį
organizavo Dubysos ir Šventosios
tuntų vadovai gruodžio 10 d.
Čekiškėje, sulaukė virš 60 dalyvių iš
viso Kauno krašto.
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Kauno krašto kalėdinė mugė vyko taip pat gruodžio 10 d. Joje dalyvavo daugiausia
Kauno miesto skautai, mugė vyko LS nacionalinėje būstinėje, joje dalyvavo
keliasdešimt skautų ir svečių.



Atrankinis dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau”.
Dalyvavo kitų kraštų ir organizacijų renginiuose:



„Laisvės piknikas” – Kauno krašto skautai stipriai prisidėjo prie gegužės 24 d. Kaune
vykusio visuomeninio renginio – festivalio organizavimo: padėjo suvaldyti transporto ir
dalyvių srautus, pristatė skautišką
veiklą atskiroje palapinėje,
organzavo žaidimus vaikams ir
diskusijas suaugusiesiems.



Birželio sukilimo minėjimas: 7 krašto
patyrę skautai ir 2 vadovai dalyvavo
1941 m. Kaune vykusio sukilimo
minėjime Kačerginėje birželio 22 d.



Žydų žudynių 75metis prie Lietūkio
garažo, birželio 24 d.



Apie 50 krašto skautų dalyvavo Šiaulių krašto stovykloje „Septyni laužai”.



3 krašto atstovai dalyvavo Klaipėdos krašto vasaros stovykloje „Tvirtas kumštis”.
Ką veikė Klaipėdos kraštas?
Organizavo renginius:



Gerojo darbelio žygis: balandžio 17 – 18 d. Švėkšnoje, vadovaujami s. Violetos
Stonienės, gerųjų darbelių daryti žygiavo 40 A.Rugytės ir I.Simonaitytė draugovių
skautų.
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Žygio ir dainos konkursas vyko Klaipėdoje, gegužės 13 d. Dalyvavo 39 skautai iš
Klaipėdos Pamario tunto ir I.Simonaitytės draugovių. Konkurso viršininkė – s. Jūra
Dindienė.
 Vasaros stovykla „Tvirtas kumštis”
vyko liepos 10 – 16 d. Šarkiškėse,
Klaipėdos r. Dalyvavo 112 Klaipėdos
krašto skautų ir 5 svečiai iš Kauno
krašto bei Jūrų skautų konferencijos.
Stovyklos viršininkas – br. Vilius
Viktoravičius.



Klaipėdos krašto sezono uždarymas. Pamario tunto ir I. Simonaitytės draugovės skautai
rugsėjo 24 d. žygiavo maršrutu Klaipėda – Juodkrantė, iš viso dalyvavo 50 krašto
skautų. Viršininkė – s. Gražina Ivanovienė.



Atrankinis dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau” vyko Švėkšnoje, lapkričio
26 d. Dėl teisės patekti į finalą varžėsi 82 skautai iš Švėkšnos, Klaipėdos, Priekulės,
Salantų. Renginio viršininkė – s. Violeta Stonienė.



„Betliejaus taikos ugnies” perėmimo ceremonija šiemet vyko „dviem frontais”:
gruodžio 15 d. krašto skautai pasitiko traukiniu atkeliavusią ugnį, o gruodžio 16 d. –
atplukdytą Lenkijos jūrų skautų laivu „Zavisza Czarny”. Gruodžio 16 d. vyko
ekumeninės ugnies dalijimo Klaipėdos mieste pamaldos. Dalyvavo apie 50 krašto
skautų bei jūrų skautų atstovai.
Dalyvavo kitų kraštų renginiuose:



Klaipėdos krašto atstovai dalyvavo
daugumoje Telšių krašto renginių:
vasaros stovykloje, „Paskutiniame
lauže”, tunto gimtadienyje.
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Ką veikė Marijampolės kraštas?
Organizavo renginius:
 „Vyšninė žiema 2016” vyko sausio 4
– 6 d. Marijampolės moksleivių
kūrybos centre. Tai trijų dienų
patyrusių skautų sueiga, kurios tikslas –
vienyti krašto patyrusių skautų
bendruomenę, įgyti kuo daugiau
naudingų skautui kompetencijų.
Dalyvavo 60 patyrusių skautų iš
Marijampolės krašto, 5 – iš Alytaus krašto, ir 2 vadovai. Viršininkė – s. Greta Akelytė.


Sueiga „Šaltibalčiai”. Tai tradicinis patyrusių skautų organizuojamas renginys, skirtas
pirmus metus skautaujantiems vaikams, kuriame pagal tradicijas vyksta krikštynos į
skautus, tačiau jame dalyvauja ir kiti jau ne pirmus metus skautaujantys skautai.
Sueiga vyko 2016 m. sausio 30 – 31 d. Kalvarijoje, viršininkė – s. Jolanta Lukšienė,
dalyvavo 200 krašto skautų ir 11 svečių iš Alytaus krašto.



„Draugystė 2016” – vasaros sezono atidarymo sueiga. Programoje – praktiniai
mokomieji užsiėmimai, žygis, atliekant užduotis, masiniai žaidimai, instruktorių mokymai.
Sueiga vyko birželio 3 – 5 d. Kalvarijos sav., Jurgežerių vaikų poilsio stovykloje
„Gintaras”, viršininkė – s.
Audronė Levickienė. Dalyvavo
200 Marijampolės krašto skautų ir
svečiai iš Lietuvos jūrų skautijos
„Divytis”.



Krašto stovykla „Snaigėnai 2016”
vyko rugpjūčio 4 – 8 d. Lazdijų r.
prie Snaigyno ežero, viršininkė –
s. Daiva Sabaliauskienė.
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Dalyvavo 155 krašto skautai bei apie 10 svečių iš Kauno krašto Kaukų draugovės ir
Lietuvos skautų sąjungos.


Rudeninė sueiga „Nebūk grybas” vyko 2016 m. rugsėjo 30 – spalio 1 d. Kazlų Rūdoje,
viršininkė – s. Audronė Levickienė. Patyriminis žygis Kazlų Rūdos miškuose atliekant
praktines užduotis. Dalyvavo 175 krašto skautai.



„Pricų ruduo 2017” – trijų dienų patyrusių skautų sueiga, kurios tikslas – vienyti krašto
patyrusių skautų bendruomenę, įgyti kuo daugiau naudingų skautui kompetencijų.
Renginys vyko lapkričio 11-13 d.
Marijampolės moksleivių kūrybos
centre, viršininkė – s. Audronė
Levickienė. Dalyvavo 60 patyrusių
skautų iš Marijampolės krašto,
svečiai iš Alytaus krašto, bei 6
vadovai.



„Betliejaus taikos ugnies” perėmimo iš Lenkų skautų ceremonija.
Dalyvavo kitų kraštų renginiuose:



5 Marijampolės krašto atstovai dalyvavo Alytaus krašto vasaros stovykloje.
Ką veikė Oro sk. A. Arbačiausko draugovė?
Dalyvavo kitų kraštų ir organizacijų renginiuose: Paluknio
aerodromo 50-mečio šventėje dalyvavo 11 oro skautų.
Tvarkėsi inventorių: 2016 m. pavasarį oro skautai
susiremontavo sklandytuvą LAK-16: perdažė sparnus,
pertempė uodegos drobes.
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Ką veikė Panevėžio kraštas?
Organizavo renginius:


„Slėnio link”. Birželio 9-10 dienomis Krekenavos regioniniame parke „Girinio tako”
slėnyje vyko ekologinė skautų vasaros stovykla. 58 krašto skautai švarino aplinką,
diskutavo apie žmogiškas vertybes ir draugystę, žaidė aktyvius žaidimus, buvo net ir
grūdinančių savo kūną... Taip pat pamatė lankytinas Krekenavos miestelio vietas,
svečiavosi pas Krekenavos girininką Joną Leiką. Stovyklos viršininkė – s. Ilona
Dauderienė.



Krašto stovykla „Rasakritis” vyko birželio 19-23 d. Vilktupyje, Panevėžio r. Programoje
netrūko užsiėmimų nei mažiesiems, nei vyresniesiems. Skautus aplankė užsienietės
vienuolės, gyvenančios Panevėžyje, ir karininkai su savo amunicija bei kovinėmis
pratybomis. Linksmai pažymėjome Joninių šventę ir sveikinome stovykloje buvusius
Jonus ir Janinas, žaidėme įvairiausius žaidimus ir mokėmės skautiškų dainų, mažieji
mokėsi žygiuoti ir raportuoti, o patyrę skautai tobulino
savo skautiškas žinias ir įgūdžius. Nebuvo laiko liūdėti
ar nuobodžiauti net vadovams. Stovyklos viršininkė –
s. Jūratė Gelžinienė, dalyvavo 140 Panevėžio krašto
skautų.


„Iš partizano dienoraščio...”. Spalio 28 dieną

Panevėžio krašto skautai vyko į Vadoklių pagrindinę
mokyklą, kur vyko rudens stovykla „Iš partizano
dienoraščio..”. Atvykę į mokyklą, buvome šiltai sutikti
stovyklą organizavusių skautų. Įsikūrę, sudalyvavę
stovyklos atidarymo rikiuotėje, visi rinkomės prie
vakaro laužo. Ten Vadoklių pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja Eugenija
Naulickienė papasakojo apie žymiausius partizanus ir jų gyvenimą. Tuomet visi drauge
dainavome lietuvių liaudies dainas. Diena užsibaigė diskoteka ir karaokės vakaru.
Anksti gulę – anksti ir kėlėmės! Iš pat ryto sudalyvavome orientacinėse varžybose po
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Vadoklių miestelį. Popiet žygiavome į Vadoklių centrinę aikštę, kur dalyvavome
minėjime Vyčio apygardos partizanams, kritusiems kovoje, dėl Lietuvos laisvės, atminti.
Pagerbę partizanus tylos minute, grįžome į Vadoklių pagrindinę mokyklą. Ten mūsų
laukė kūrybiniai pionerijos darbai. Iš makaronų konstravome, klijavome ir statėme
stovyklos vartus. Sezono uždarymo stovyklą vainikavo išpjaustytų ir dekoruotų moliūgų


įžiebimas kieme (kadangi dar

paminėjome ir tądien vykusį Helovyną), taip
pat vakaro rikiuotė. Stovyklą palikome kupini
teigiamų emocijų ir gerų įspūdžių! Iš viso
dalyvavo 160 krašto skautų, viršininkė – s. Edita
Vanagienė.


„Nepjauk‘16”, tradicinis krašto patyrusių

skautų renginys vyko liepos 28 – rugpjūčio 1 d.


„Ei, skaute. Nežiopsok” – gruodžio 16 – 17

d. Panevėžio „Minties” gimnazija sukvietė skautus į atrankinį jau XVII tąjį Gražių
dainelių daug girdėjau konkursą. Šiemet konkursui ruošėsi Paįstrio Juozo Zikaro skautų
draugovės ansamblis, „Žemynos” draugovės solistė Kotryna Jeckevičiūtė ir Senvagės
progimnazijos „Birutės draugovės duetas.
Jaunesnieji skautai turėjo galimybę sudalyvauti
kūrybinėse dirbtuvėse ir žiūrėti filmą, skautai
varžytuvėse ir žaidė Kimo žaidimus, patyrę
skautai varžėsi protmūšyje ir žaidė įvairiausius
judrius žaidimus. Viršininkė – s. Jūratė Gelžinienė.
Renginyje iš viso dalyvavo 136 krašto skautai.
Dalyvavo tarptautiniuose renginiuose:


Br. Ignas Balza dalyvavo JAV, Kalifornijoje liepos
24 – rugpjūčio 8 d. vykusioje Lietuvių skautų
sąjungos stovykloje „Rambynui 50”.
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Ką veikė Šiaulių kraštas?
Organizavo renginius:


Skautiška olimpiada. Tai 2 dienų
renginys, pilnas sportinio azarto.
Programa vyko pagal amžiaus
grupes. Skiltys rungtyniavo
žaisdamos sportinius žaidimus ar
atlikdamos įvairias tradicines
skautiškas užduotis. Renginys vyko
2016 m. kovo 11 – 12 d. Šiaulių
Salduvės progimnazijoje,
viršininkas – br. Edvinas Šereiva. Olimpiadoje savo jėgas išbandė 107 krašto skautai.



„Pirmasis laužas” – tai tradicinis Šiaulių krašto sezono atidarymo renginys. Programa
vyko pagal amžiaus grupes: kiltys dalyvavo skirtingo sudėtingumo žygyje. Vakare prie
skautiško laužo susitiko visi renginio dalyviai. Dalyvavo 134 krašto skautai, viršininkė – s.
Janina Žvirblytė Paslavičienė. Renginys vyko 2016 m. gegužės 7 d. Kurtuvėnų
regioniniame parke.


LS Šiaulių krašto patyrusių skautų stovykla „Laužo

pašnekesiai” vyko birželio 25-30 d. Verdulių miške,
Pakruojo r. Paprastoje tikrai skautiškoje stovykloje
stovyklavę skautai išsivežė nepaprastą skautišką
„užstaisą” visai vasarai. Stovyklą organizavo Mažoji
patyrusių skautų taryba su viršininke s. Elze Urbietyte
priešakyje.


Stovykla „7 laužai” vyko liepos 8 – 16 d. Pašvinės

k. Šiaulių r. Viršininkė – s. Janina Žvirblytė Paslavičienė,
dalyvavo 170 krašto skautų, apie 50 svečių iš Kauno ir 4
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– iš Panevėžio kraštų. Programa vyko pagal amžiaus grupes. orientuotą į metų temą –
skilties stiprinimą.
 „Paskutinis laužas” – tai vasaros
sezono uždarymo renginys, kuriame
šiemet dalyvavo 155 krašto skautai.
Rugsėjo 30 - spalio 1 d. į Žagarę
(Joniškio r.) susirinko skautai iš viso
Šiaulių krašto, kad visi kartu užkurtų
paskutinį aktyvaus skautavimo
sezono laužą, tuo pačiu prisimindami
ir nuotykių pilną vasarą. Penktadienio
vakarą skautai praleido sukdami galvas protmūšiuose, o patyrę skautai – dar ir
naktiniame žaidime. Šeštadienį laukė dar intensyvesnė veikla: orientaciniai žaidimai
rudenėjančioje Žagarėje, edukacija dvaro rūmuose, žygis prie ežero ir, žinoma, laužas!
Viršininkė – s. Janina Žvirblytė Paslavičienė.


LS Šiaulių krašto Adventinė sueiga vyko gruodžio 10 d. Šiaulių vyskupijos
Pastoraciniame centre. Po susikaupimo šv. Mišiose, vedamose LS dvasios tėvo
br.Arūno, skautai paplito po įvairių veiklų dirbtuvėles. Kepė meduolius, pynėsi movą
kaklaraiščiui, gamino žaisliukus iš šiaudų, veltinio, makaronų, kankorėžių, snaigę klijavo,
suko žvakeles, gamino dovanų
dėžutes, advento vainikus, žaidė
žaidimus, lankė šv. apaštalų Petro ir
Pauliaus katedros bokštą... Nuo
skautų neatsiliko ir jų tėveliai, taip
pat aktyviai dalyvavę veiklose.
Sueigos viršininkė – s. Janina Žvirblytė
Paslavičienė. Dalyvavo 143 krašto
skautai.
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Dalyvavo kitų kraštų renginiuose:


5 krašto atstovai dalyvavo Panevėžio krašto patyrusių skautų stovykloje „Nepjauk
2016”.
Dalyvavo tarptautiniuose renginiuose:



10 patyrusių skautų ir 2 vadovai iš Šiaulių krašto dalyvavo stovykloje „Nashadki vilnih”
Ukrainoje, liepos 12 – 23 d.



5 patyrę skautai ir 1 vadovas spalio 16 – 24 d. dalyvavo stovykloje Kroatijoje „Eco
Tesla”.
Organizavo renginius vadovams:



Žygis baidarėmis rugpjūčio 6 – 7 d., skirtas krašto vadovams ir jų šeimų nariams,
sulaukė 14 dalyvių.



Kalėdinė krašto vadovų ir savanorių sueiga vyko tarpušventyje, 2016 m. gruodį. Tai
skautiškas žygis ir nominacijų vakaras, tradicinis Šiaulių krašto renginys, skirtas tarti dar
kartą ačiū vadovams ir savanoriams. Šiemet jame dalyvavo 22 vadovai ir savanoriai.
Organizavo stovyklą „Skautai
neskautams”: liepos 17 – 23 d.
Pašvinės stovyklavietėje vyko
stovykla „Šiaulių krašto skautai
neskautams”, joje dalyvavo apie
40 vaikų iš visos Lietuvos. Dalis jų
tapo skautais.
Paaugo: po projekto „10 naujų vadovų Tavo kraštui” atsirado 5 naujos vadovės ir
įsisteigė 2 nauji vienetai. Taip pat atsikūrė 1 draugovė ir naujai įsikūrė dar 1. Tad iš viso
– 4 nauji vienetai.
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Ką veikė Tauragės kraštas ?
Organizavo renginius:


Sueiga „Laisvi ir laimingi” vyko vasario 16 d. Šilalės kultūros centre. 93 krašto skautai
dainavo patriotines dainas, vyko įžodžių ceremonijos, skautorama. Dalyvavo ir garbių
svečių: LR Seimo narys Z. Balčytis, rajono meras J. Gudauskas. Sueigos viršininkė – s.
Elvyra Gedeikienė.



Skautiška olimpiada vyko balandžio 15 – 16 d. Jurbarko r., Smalininkų Lidijos
Meškaitytės pagrindinėje mokykloje. Skautai rungėsi įvairiose sporto šakose, o ryte
buvo laužas apie sveiką
gyvenseną. Dalyvavo 62 skautai.
Viršininkė – s. Jolita Štrimienė.



Žygis – stovyklėlė „Geras
žingsnis” – žygis pėsčiomis apie
12 km., pionerija, vakaro laužas,
dalyvavimas šv. Mišiose.
Renginys vyko gegužės 21 – 22 d.
prie Kalvelių ežero (Jurbarko r.), dalyvavo 54 skautai, viršininkė – s. Eglė Gečaitė.



Krašto stovykla „Miško istorijos” vyko liepos 25-31 d. Šilalės r., viršininkė – s. Elvyra
Gedeikienė. Dalyvavo apie 200 krašto skautų, bei svečiai iš Kauno, Telšių kraštų ir jūrų
skautų konferencijos.



Rudens sueiga „Ne vien tik retro”: vyko šv. Mišios, vakaro laužas, skautorama, įžodžių
davimas, išvyka į Zyplių dvarą. Sueigos viršininkė – s. Jolita Zokienė, dalyvavo 237
krašto skautai. Renginys vyko Lukšių V. Grybo gimnazijoje, Šakių r. lapkričio 20 – 21 d.



Tuntadienis ir Baltų vienybės diena: rugsėjo 22 d. ant Medvėgalio kalno vyko
skautorama, buvo mokomasi tunto daina, vyko naujų narių „įšventinimas” į narius,
vėliau veikla buvo perkelta į Baltų vienybės šventę. Dalyvavo 87 krašto skautai bei
svečiai – Šilalės etnografinis ansamblis. Renginio viršininkė – s. Elvyra Gedeikienė.
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Dalyvavo tarptautiniuose
renginiuose:


Rowerway, tradiciniame Europos
vyr.skautų žygyje – stovykloje, kuris
šiemet vyko Prancūzijoje liepos
mėn., dalyvavo ir Tauragės krašto
atstovų.
Ką veikė Telšių kraštas?
Organizavo renginius:



Pirma košė: trumpa savaitgalio stovykla – pradžiamokslis naujai atėjusiems – vyko
gegužės 5 – 6 d. Rietave. Dalyvavo 68 „švieži” krašto skautai, viršininkas – br. Virgilijus
Ruškys.



Telšių krašto stovykla „Miško
universitetas” vyko birželio 26 – liepos 2
d. Igno Končiaus sodyboje
Purvaičiuose, Plungės r. Dalyvavo 104
Telšių krašto skautai ir keli svečiai iš kitų
kraštų (Tauragės, Klaipėdos, Šiaulių).
Viršininkas – br. Tomas Čebatorius.



Paskutinis laužas – vasaros sezono
uždarymas – šiemet liepsnojo Ilgės ežero pakrantėje, Telšių r., rugsėjo 24 d. Dalyvavo
66 krašto skautai, apsilankė svečių iš Klaipėdos krašto. Viršininkas – br. Antanas
Klumbys.



Telšių tunto gimtadienis buvo švenčiamas spalio 29 d. Telšiuose, viršininkė – s. Julija
Bytautatė. Dalyvavo 52 Telšių ir keli Klaipėdos krašto skautai.
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Dalyvavo kitų kraštų renginiuose:


6 krašto atstovai dalyvavo Tauragės krašto vasaros stovykloje „Miško istorijos”.
Organizavo stovyklą „Skautai
neskautams”: liepos 3 – 10 d. Igno
Končiaus sodyboje Purvaičių k.,
Plungės r. vyko stovykla „Skautai
neskautams Žemaitijoje”, joje
dalyvavo 24 vaikai iš visos Lietuvos.

Ką veikė Utenos kraštas?
Organizavo renginius:


„Žaliasis besmegenis”: birželio 27 – liepos 3 d. prie Dubingių, Molėtų r., vyko dalies
Utenos krašto skautų stovykla. Joje dalyvavo 35 skautai iš 3 krašto draugovių, viršininkė
– s. Asta Fjellbirkeland.
Dalyvavo tarptautiniuose
renginiuose:



10 krašto atstovų dalyvavo
stovykloje Danijoje „FDF
Landslejr” liepos 7 – 15 d.
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Ką veikė Vilniaus kraštas?
Organizavo renginius:


„Tiesiog padaryk tai” – tradiciškai krašto
patyrusių skautų organizuojama žiemos
stovykla. Patyrę skautai sudaro stovyklos
štabą ir su vadovų pagalba rengia
programą jaunesniesiems skautams ir
skautams, rūpinasi visa stovyklos
infrastruktūra. Stovyklaujama lauke,
nakvojama kareiviškose palapinėse.
Šįkart ji vyko sausio 30 – 31 d. Bražuolės stovyklavietėje, dalyvavo 166 Vilniaus krašto
skautai, taip pat 5 svečiai iš Klaipėdos, Tauragės, Panevėžio kraštų ir Lietuvių skautų
sąjungos. Viršininkė – s. Vytė Alksninytė.



Patyrusių skautų skiltininkų kursai buvo organizuojami Vilniaus skautų centre vasario 6
d. Kursus vedė s. Barbora Drąsutytė, s. Gabija Didžiokaitė ir br. Martynas Švedas,
dalyvavo 10 krašto patyrusių skautų (skiltininkų ir paskiltininkių). Kalbėta apie lyderystę,
vadovavimą skilčiai, žygių ir stovyklų organizavimą.
 Įkūrėjo diena šiemet buvo paminėta
žygiu Kalvarijose, Verkių regioniniame
parke, vasario 27 d. . Dalyvavo apie
80 krašto skautų bei svečiai iš jūrų
skautų konferencijos, viršininkė – s.
Gabrielė Taujanskaitė.
 Kovo 11 d. skirtas orientacinis
žaidimas Vilniuje. Taip pat prieš renginį
įvyko Leono Sapiegos bei Balsių
draugovių suaugusiųjų skautybėje, jaunesniųjų skautų ir skautų įžodis ant Stalo kalno.
Renginį organizavo kandidatai/ės į vyr. skautus.
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„Legendinė Bražuolė” – tradicinė stovyklavimo sezono atidarymo stovykla, vykstanti
stovyklavietėje prie Bražuolės upelio, Neries regioniniame parke. Šiemet ji vyko
gegužės 6 – 7 d., dalyviai keliavo po įvairius Lietuvos miestus, išgirdo apie jų įkūrimo
legendas ir patys kūrė Bražuolės
legendą. Viršininkė – s. Akvilė
Milkevičiūtė. Dalyvavo 345
Vilniaus krašto skautai ir apie 10
svečių iš Šiaulių, Kauno kraštų ir
Lietuvių skautų sąjungos.



„Gražių dainelių daug girdėjau
2017” atrankinis konkursas vyko
lapkričio 24 d. Vilniaus Užupio
gimnazijoje, dalyvavo 13
kolektyvų, 8 atrinkti į konkurso finalą. Viršininkė – s. Saulė Puriuškytė.



Vilniaus krašto kalėdinė mugė vyko jau trečią kartą, organizuojama Jorės vyr. skaučių
draugovės. Šiemet dalyvavo 18 vienetų nuo jaunesniųjų skautų iki vyr. skautų, atvyko
svečių iš Visagino skautų organizacijos. Vienetai rinko aukas, kurios buvo panaudotos
jų veiklai arba padovanotos labdaringoms organizacijoms. Mugės „pirkliai” atsivežė
savo gamybos sausainių,
keksiukų, daigų, įvairiausių
rankdarbių – nuo atviruko iki
žvakės ar smilkalinės.
Tradiciškai vyko ir koncertas,
kuriame pasirodė 6 kolektyvai.
Mugės viršininkė s. Gabrielė
Radzevičiūtė, renginys vyko
gruodžio 10 d.
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Dalyvavo kitų kraštų renginiuose:


Vilniaus kr. Ąžuolyno draugovės jaun. skautai ir skautai dalyvavo Kauno krašto vasaros
stovykloje „Skautavimas akmens amžiuje”.
Dalyvavo tarptautiniuose renginiuose:



Viena Vilniaus krašto atstovė liepos mėn. dalyvavo 14-toje nacionalinėje P. Korėjos
skautų stovykloje.



Rowerway, tradiciniame Europos vyr.skautų žygyje – stovykloje, kuris šiemet vyko
Prancūzijoje liepos mėn., dalyvavo dvi krašto atstovės.



JOTA–JOTI, kasmetiniame radijo bangomis ir internetu visame pasaulyje spalio mėn.
vykstančiame renginyje dalyvavo apie 20 krašto skautų ir 4 vadovai.



S. Gabija Didžiokaitė iš Vilniaus krašto dalyvavo įvairiuose Lenkijos skautų asociacijos
renginiuose Lenkijoje.



Viena patyrusių skautų skiltis, turinti 7 narius, vykdydami 100-mečio skilčių konkurso
iššūkius ir siekdami įgyti Tarptautininko specialybę, dalyvavo virtualiuose susitikimuose
su užsienio skautais.
Paaugo: krašte susiformavo naujas – Vingio – tuntas, išaugęs iš Ąžuolyno draugovės.
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LS Pirmijos 2016 m. veiklos ataskaita

LS Pirmijos sudėtis


Vyriausioji skautininkė – gilv. Ieva Leiputė



Vyr. skautininkės pavaduotoja nuo 2016 12 01 – psktn. Justina Lukaševičiūtė



Administracinio skyriaus koordinatorė – psktn. Justina Lukaševičiūtė, nuo 2016 12 01 –
psktn. Simona Kurtinaitytė



Žmogiškųjų išteklių skyriaus koordinatorė – sktn. Dovilė Vinkevičiūtė



Komunikacijos skyriaus koordinatorė – psktn. Eglė Šidlauskaitė



Užsienio reikalų skyriaus koordinatorė – sktn. Beatričė Leiputė



Jaunimo programos skyriaus koordinatorius – psktn. Domas Nutautas



Tautinių bendrijų koordinatorius – s. s. Vytautas Beniušis



Paramos pritraukimo koordinatorius – pat. sk. Bernardas Roževič



NVŠ koordinatorės – sktn. Irma Gorytė, sktn. Janina Žvirblytė-Paslavičienė, sktn. Rasa
Dumčiūtė (iki 2016 10 01)
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Šiuo metu LS Pirmijoje, pagal patvirtintą darbo schemą, laisvų pozicijų nėra, tačiau
daug metų yra jaučiamas trūkumas žmonių, kurie norėtų savanoriauti ir prisidėti prie
organizacijos augimo: jaunimo programos skyriuje, komunikacijos skyriuje, užsienio
reikalų skyriuje, žmogiškųjų išteklių skyriuje (lektoriai, kurie norėtų vesti mokymus).
Daugiau informacijos apie konkrečių skyrių poreikius – prie skyrių ataskaitų.
Trumpa įgyvendinto 2016 LS metų veiklos plano apžvalga

Skyrius

Administracinis
skyrius (AS)
Užsienio
ryšių
skyrius (URS)
Komunikacijos
skyrius (KS)
Jaunimo
programos
skyrius (JPS)
Žmogiškųjų
išteklių
skyrius
skyrius (ŽIS)

Planuota
įgyvendinti
veiklų
17

Įgyvendintos
veiklos

Neįgyvendintos
veiklos

17

Įgyvendintos
dalinai
veiklos
0

0

Perkeltos
veiklos į
2017 m.
0

16

11

4

1

4

9

7

1

1

2

13

6

0

7

5

17

14

1

2

2

Konkrečiau apie įgyvendintas/neįgyvendintas veiklas – toliau pateikiamose skyrių
metinėse veiklos ataskaitose.
Galimos veiklų neįgyvendinimo priežastys
Kurdami 2015-2018 m. strategiją, buvom su LS Pirmija susitarę, kad į veiklos planą
žiūrėsime lanksčiai, kad nebijosime įtraukti papildomų veiklų, arba matydami, kad
numatyta veikla visiškai neturi prasmės arba pridėtinės vertės LS nariams – jos
atsisakome. Žinoma, kai kurios veiklos buvo neįgyvendintos, nes trūko žmogiškų
pajėgumų, buvo susikoncentruota į administracines veiklas.
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PROJEKTAI
2016 metais Lietuvos skautija visapusiškam arba daliniam veiklų finansavimui pateikė 14
projektų paraiškų, o tai yra 2 paraiškom daugiau, negu buvo pateikta 2015 m. 9
projektai nebuvo finansuoti. Pilnai įgyvendinta ir atsiskaityta už 5 finansuotus projektus.
Projektų paraiškos buvo teikiamos: Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, LR Krašto
apsaugos ministerijai, Lietuvių katalikų religinės šalpos fondui, Vydūno fondui, Erasmus+
programai, Lietuvos kultūros tarybai, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui.
2016 m. Lietuvos skautija teikė paraišką į naują fondą Tautinių mažumų departamentą
prie LR Vyriausybės 2017 m. veikloms, tačiau finansavimas nebuvo skirtas. Finansavimas
veiklų įgyvendinimui buvo skirtas: Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvių katalikų religinės šalpos fondo, Vydūno fondo ir
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro.
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Lentelėje pateikiami svarbiausi įgyvendinti projektai 2016 m.
Projekto
pavadini
mas

Projekto
tikslas

Kas
finansavo

Pagrindinės
projekto
veiklos

Projekto veiklų rezultatas

Projekto
biudžeta
s 2015
m.

LS lėšų
indėlis į
projektą

Projekto
partneriai

Draugystė
ir vienybė

Stiprinti
bendradarbi
avimą tarp
LS ir Lietuvių
skautų
sąjungos

Jaunimo
reikalų
departame
ntas prie
Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerijos

Susitikimai su
LSS vadija;
LS vizitas JAV ir
Kanadoje;
Šimtmečio
darbo grupės
palaikymas ir
veiklų plano
vykdymas;
Skilčių
konkurso I
etapo
įgyvendinimas
.

Aplankytas LSS Europos, Š.
Amerikos ir Kanados
regionai.
Vyko nuolatiniai susitikimai,
veiklų derinimai su LSS.
Sėkmingai įgyvendintas I
skilčių konkurso etapas.
Projekto tęstinumas: kitais
metais planuojama priimti
LSS jaunimą dalyvauti LS
renginiuose, toliau dirbti
Šimtmečio klausimais,
aplankyti LSS Amerikos
regionus.

13.824,0
0 Eur

0,00 Eur

Lietuvių
skautų
sąjunga.
Straipsnį
skaitykite
čia:
http://www
.skautai.lt/i
ndex/articl
e/id/2487

Gražių
dainelių
daug
girdėjau
2016

Ugdyti vaikų
ir jaunimo
tautinį
tapatumą ir
pilietiškumą
pasitelkiant
įvairių
laikmečių
lietuvišką
muziką kaip
šalies kultūros
ir istorijos
atspindį.

Katalikų
religinės
šalpos
fondas

Atrankiniai
konkursai;
Finalinis
konkursas.

Įvyko atrankiniai konkursai,
atrinkti 270 finalinio
konkurso dalyviai.
Finalinis konkursas vyks
2017 01 21, Kaune.

1.500,00
Eur.

2.800,00
Eur.

-

Vieninga
draugystė

Stiprinti
bendradarbi
avimą su
kaimyninėmis
valstybėmis,
skatinti
tarptautines
veiklas ir
kultūrinį
identitetą.

Jaunimo
reikalų
departame
ntas prie
Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerijos

Jaunimo
mainai 2016
12 16-21
dienomis,
Šiauliuose

Stiprinant LS strategijos
tarptautiškumo prioritetą –
24 dalyviai dalyvavo
jaunimo mainuose.

12.699,6
0Eur.

0,00 Eur.

Jaunimo
organizacij
a “Dzhura”.
Straipsnį
skaitykite
čia:
http://www
.skautai.lt/i
ndex/articl
e/id/2569
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2016 m. Lietuvos skautijos vykdytuose projektuose dirbo: Ieva Leiputė, Justina
Lukaševičiūtė ir Simona Kurtinaitytė.
2016 m. buhalterines paslaugas teikė UAB „Skailita“, buhalteris Saulius Arlauskas.
Viešaisiais pirkimais rūpinosi Aušrinė Mincienė (iki 2016 10 01) ir Ieva Leiputė.
BENDRADARBIAVIMAS
2016 m. vyr. skautininkė I. Leiputė kartu su LS Pirmija aplankė visų kraštų posėdžius bent
po vieną kartą per metus, buvo aplankytos visos vykusios LS vasaros stovyklos, taip pat
nuolatos palaikomas bendravimas ir informacijos perdavimas su kraštų seniūnais, kraštų
renginių lankymas. LS Pirmija lankydama kraštus vykdė aktyvią komunikaciją apie
artėjantį Skautybės Šimtmetį, renginius ir artėjančią Tautinę stovyklą „Laužų karta“ 2018
m. Apie stovyklą visa informaciją galite skaityti čia: http://ts2018.lt/
Bendradarbiavimas su LS Taryba
2016 m. Lietuvos skautijos Pirmija rinkosi į 7 posėdžius Vilniuje arba Kaune. Taip pat įvyko
du išplėstiniai (savaitgalio trukmės) LS Pirmijos ir LS Tarybos posėdžiai. Visų LS Pirmijos
posėdžių protokolų išrašus galima rasti www.skautai.lt.
4 LS Pirmijos posėdžiuose dalyvavo bent po vieną LS Tarybos atstovą.
LS Taryba ir LS Pirmija šiemet bendrai veikė ir įvairiose darbo grupėse, bei atskiruose
darbo procesuose.
2016 m. LS Tarybos narys Saulius Jurevičius ir LS Pirmijos paramos pritraukimo skyriaus
koordinatorius Bernardas Roževič dirbo kartu kuriant Lietuvos skautijos finansų
pritraukimo strategiją, buvo apmokytas pradiniam darbui su rėmėjais ir paramos
pritraukimu.
LS Pirmijos skyrių koordinatoriai kartu su LS Tarybos nariais veikė darbo grupėse dėl LS
nuostatų atnaujinimo.
2016 m. įvyko 3 susitikimai su LR ŠMM atstovais dėl Skautų judėjimo metų veiklos
programos. Susitikimuose kartu dalyvavo Tomas Rakovas ir Tomas Broga. Taip pat įvyko
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susitikimas su LR ŠMM viceministre, kuriame buvo pristatyta Lietuvos skautija ir skautiškas
judėjimas, aptartos galimybės pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. Susitikime dalyvavo
I. Leiputė, T. Rakovas ir T. Broga.
2016 m. įvyko 3 Skautiškų organizacijų apskritojo stalo posėdžiai, kuriuose LS atstovavo
Ieva Leiputė, Tomas Rakovas ir Tomas Broga.
2016 m. įvyko susitikimas su LR Aplinkos ministerijos ministro patarėja, kuriame buvo
pristatyta Lietuvos skautija ir skautiškas judėjimas, aptartos galimybės pasirašyti
bendradarbiavimo sutartį. Susitikime dalyvavo I. Leiputė, T. Rakovas ir T. Broga.
2016 02 22 kartu su T. Broga ir J. Lukaševičiūte dalyvavimas akcijoje „Apjuoskime Lietuvą
draugystės mazgais“. Mazgai buvo įteikti: LR Prezidentei, LR KAM ministrui, LR URM
ministrui, Maltos ordino generaliniam sekretoriui, Raudonąjam Kryžiui, LiJOT Prezidentui,
Ateitininkų federacijos generaliniam sekretoriui, LMNŠC direktoriui, LR Seimo pirmininkei,
Gelbėk vaikus organizacijai, Ugdymo plėtotės centro direktoriui (M. Bacevičiūtė įteikė),
LR ŽŪM ministrei (Elena Sinkevičiūtė ir Vaidas Ulkė įteikė):
http://www.mazoji-lietuva.lt/zemes-ukio-ministerija-ir-lietuvos-skautija-suristidraugystes-mazgu/
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=9562&p_d=203348&p_k=1
2016 m. kovo mėn. įvyko susitikimas su Tautinių mažumų departamento direktore ir
atsakingais darbuotojais dėl galimybės tautines mažumas įtraukti į skautišką judėjimą.
Pristatyta LS, mūsų veiklos. Ateityje planuojama dirbti kartu. Susitikime dalyvavo LS
Tarybos

narys

Tomas

Broga

(http://tmde.lrv.lt/lt/naujienos/tautiniu-mazumu-

departamente-lankesi-lietuvos-skautijos-atstovai).
Įvyko susitikimas su Vilniaus m. meru Remigijumi Šimašiumi, kuriame vyko diskusija dėl
patalpų išsaugojimo, bendradarbiavimo su mokyklomis ir skautų judėjimo plėtros
Vilniaus mieste.
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Lietuvos skautijos ir VŠĮ Vilniaus skautų centras bendradarbiavimas stovyklose
„Skautai neskautams“ 2016 m.
Stovyklų pliusai:
1. Prie skautų judėjimo prisijungę vaikai: apie 70 norą skautauti pareiškusių vaikų.
Visiems buvo išsiųsta informacija apie
artimiausius

vienetus

su

vadovų

kontaktais. Taip pat dalis vaikų dar
stovyklos metu kreipėsi dėl skautavimo
į

tiesioginius

stovyklos

vadovus,

duomenų apie juos šiuo metu nėra;
2. Prie stovyklų organizavimo prisijungė
du kraštai: Šiauliai ir Telšiai. Šiaulių kr.
stovyklą organizuos ir 2017 metais;
3. Reklama:


buvo išsiųsti reklaminiai laiškai apie 20.000 vartotojų. Šis siuntimas ženkliai
pagausino stovyklautojų skaičių, nes registracija po šių laiškų smarkiai išaugo.



buvo atnaujintos sutartys su 5 informacijos apie vaikų vasaros stovyklas
platintojais (zigzag.lt, bilietupasaulis.lt, vaikodiena.lt, eurodesk.lt, lzinios.lt), taip
pat buvo nemokamai talpinama informacija prieinamuose puslapiuose,
tokiuose kaip renginiumozaika.lt.



stovyklos pristatytos 3 Šiaulių mokyklose.



suorganizuotas apie 50 dalyvių pritraukęs renginys Parodos „Skautai
neskautams“ atidarymas Šiaulių Gytarių progimnazijoje.



facebook paskyroje organizuotas konkursas „Laukiu stovyklos“.



facebook paskyroje publikuojamos aktualios naujienos, o stovyklų metu dienos foto rinkinys.



„Vasaros stovykla - Skautai neskautams“ patinka jau 1883 facebook
vartotojams.
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4. Efektyvi komunikacija: patobulinti automatiniai atsakymai, 100% laiškų atsakyta max
per 48 valandas, atsakyti visi skambučiai, artėjant stovykloms el. paštu siunčiama
aktuali informacija sumažino individualių skambučių kiekį. Stovyklų metu kiekvieną
dieną buvo dedamos nuotraukos iš tos dienos stovyklavimo facebook paskyroje.
5. Komunikacija
stovyklų

ir

bendravimas

viršininkų:

kovo

tarp
mėn.

suorganizuoti mokymai ir pasidalinimas
programomis
štabai

pasiteisino,

susipažino

su

stovyklų
vieni

kitų

programa ir organizaciniais niuansais,
pasinaudojo patarimais ir gerosiomis
praktikomis, kas leido užtikrinti geresnę
visų stovyklų kokybę.
Stovyklų minusai
1. Telšių ir „Irklavimo buriavimo“ pamainos sulaukė mažai stovyklautojų.
2. Absoliuti dauguma stovyklautojų - vilniečiai ir kauniečiai (tai didelis minusas Šiaulių ir
Telšių kraštams, nes buvo lūkestis, kad dalyvaus daugiau vaikų iš šių apylinkių ir kraštai
pagausės skautais).
Iš viso stovyklose dalyvavo 270 vaikų.
Iš jų grįžtamojo ryšio anketą užpildė 69 vaikų tėvai. Taigi, anketą užpildė apie 25%
stovyklautojų tėvų.
Ar gavote pakankamai reikalingos informacijos iki prasidedant stovyklai?
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Kaip vertinate stovyklos trukmę?

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

Ar rekomenduotumėte mūsų organizuotas stovyklas savo draugams?
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Kokius įspūdžius vaikas parsivežė apie stovyklos programą (ką jis/ji pasakojo, kas
labiausiai įsiminė, patiko ar nepatiko)?
Patiko (dažniausiai minima):

Nepatiko (dažniausiai minima):

-

Vadovai

-

Maistas (įvairios priežastys...)

-

Intensyvi programa

-

Oras (keletą pamainų buvo lietingos)

-

Žygiai (ir sausumos, ir vandens)

-

Judrūs žaidimai

-

Draugiškumas (vadovų ir vaikų)

-

Dainos prie laužo

-

Maisto gamyba ant laužo

Ko stovykloje trūko? (dažniausi atsakymai):
-

Gero oro (liepos 1 – 7 ir 3 – 9 pamainose)

-

Higienos sąlygų: šilto vandens, džiovyklės.

Kuo galite pasidžiaugti? (dažniausi atsakymai):
-

Apskritai tokių stovyklų buvimu

-

Gerais įspūdžiais

-

Vadovais, entuziazmu

-

Vaiko patobulėjimu (savarankiškumas, bendravimo įgūdžiai, naujos žinios)

-

Naujomis pažintimis, draugais

-

Buvimu gamtoje
Lietuvos skautijos ir Skautų slėnio bendradarbiavimas 2016 m.

Partneriai 2016 m. aktyviai bendradarbiavo skautų vardo populiarinime, naujų narių
pritraukime ir stovyklavietės infrastruktūros plėtroje.
Skautų slėnis antrus metus iš eilės aktyviai įsitraukė į „Skautai neskautams” stovyklų
organizavimo programą. Keturiose stovyklose dalyvavo 202 vaikai ir apie 27 dirbančius
skautų vadovus, bei tiek pat skautų savanorių (patyrusių skautų).
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2016 m. gegužės mėn. br. Jonas Dragūnas ir s. Živilė Dragūnė dalyvavo WOSM
organizuotame seminare “World Scout Seminar on Environment Education“, Čekijoje.
Pagrindiniai dalyvavimo prioritetai ir tikslai renginiui buvo: 1. Pristatyti Lietuvos skautų
centrą

pasaulio

lygmeniu

ir

pradėti

akreditaciją A Scout Centres of Excellence
for Nature and Environment (SCENES)
centro statuso gavimui; 2. Įgyti patirties ir
adaptuoti centro programas pagal World
Scout Environment Programme (WSEP); 3.
Užmegzti kontaktus su skautų centrais ir
pasidalinti

geraja

praktika:

centro

savanorių programos vystyme ir strategijoje, WSEP programų diegime, infrastruktūroje.
2016 m. birželio mėn. br. Jonas Dragūnas dalyvavo Šveicarijoje vykusiame WSEP
ambassador programme for ScoutsGoSolar seminare. Po šios programos Lietuvoje
oficialiai galima pradėti vykdyti Scouts Go Solar programą, vadovų mokymus ir kitus su
šia programa susijusias edukacines ir jaunimo programas tiek skautams, tiek kitoms
jaunimo grupėms ir organizacijoms.
Skautų slėnio tikslas - adaptuoti programą Lietuvai ir sukurti modulius, kuriuos galima
būtų pradėti vykdyti nuo 2017 m. vasaros tiek skautams, tiek neskautams.
Per 2016 m. Skautų slėnyje vyko LS vadovų sąskrydis, LS Pionerijos ir skautiškos virtuvės
mokymai, bei kiti edukaciniai skautiški renginiai. Per metus sulaukta 355 dalyviai, iš kurių
243 buvo skautai. Iš viso Skautų slėnio stovyklavietėje buvo pilnai užimtos 46 dienos per
visus 2016 m.
Skautų slėnis iš Lietuvos skautijos gavo
paramą turistiniu inventoriumi ir įranga
infrastruktūrai. Skautų slėnis šiais metais
uždirbo iš infrastruktūros nuomos ir
suteikė

paramą

Lietuvos

skautijai

pagal sutartį 814,00 Eur.
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Lietuvos skautija 2016 m. toliau vykdė neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programą
2016 metais 34-ioms savivaldybėms pateikta ir jų akredituota 9 mėnesių trukmės LS NVŠ
programa „Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa“, pagal kurią įsipareigota
ugdyti mokyklinio amžiaus vaikus nemažiau kaip po 2 val. per savaitę arba ne mažiau
8 val. per mėn. Į programą įsitraukė 1404 vaikai ir
jaunuoliai – ir jau esami nariai, ir naujai susidomėję
skautybe. 2016 m. programa vykdyta 31 savivaldybėje.
84 vadovai pasinaudojo galimybe praturtinti savo
skautiško vieneto veiklą: draugovės įgijo žygių ir sporto
inventoriaus, stalo ir lauko žaidimų, muzikos instrumentų,
uniforminės atributikos, dalyvavo muziejų edukacinėse
programose, spektaklių peržiūrose. Per finansavimo
laikotarpį,

sausio–gruodžio

mėnesiais,

įgyvendinta

daugybė turiningų veiklų, ugdytiniai įgijo asmeninių,
socialinių, iniciatyvumo ir kūrybingumo, komunikavimo,
pažinimo, mokėjimo mokytis bei dalykinių kompetencijų.
Vadinamasis

vieno

vaiko

„krepšelis“

savo

dydžiu

savivaldybėse svyravo nuo 7,33 €, iki 17,88 € vieno vaiko
ugdymui per mėnesį. LS Tarybos sprendimu dėl 60 proc. krepšelio lėšų panaudojimo
ugdymo reikmėms sprendė patys draugininkai, dėl 20 proc. sprendė LS Pirmija, dar 20
proc. buvo nukreipta skautų vadovų kvalifikacijai tobulinti. Skautų vadovai šioje
programoje dirbo savanoriškai, neatlygintinai.
Programa

įgyvendinta

sėkmingai.

Dauguma

savivaldybių

atstovų,

vykdžiusių

programos įgyvendinimo stebėseną, teigiamai vertino veiklų turinį, neformaliojo
ugdymo metodus, vadovų kompetenciją. Sulaukta nemažai pagyrimų, skatinta į
skautybę įtraukti dar daugiau vaikų ir jaunuolių.
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Statistika pagal LS kraštus
(vadovautasi LS struktūriniais nuostatais, ne vienetų tradicijomis bendrai veikti su kitu
kraštu)
VAIKAI,

SKAUTIŠKI

JAUNUOLIAI

VIENETAI

Alytaus miesto

74

3

4

7.973,6

Alytaus rajono

15

1

1

1.350

Iš viso

89

4

5

9.323,6

Jonavos rajono

50

2

2

6.750

Kaišiadorių rajono

19

1

1

1.247

Kauno miesto

40

2

2

7.980

Kauno rajono

73

2

3

9.346

Kėdainių rajono

12

1

1

1.032,00

Prienų rajono

138

5

6

15.376,00

Raseinių rajono

18

1

1

2.070

Iš viso

394

14

16

43.801

Klaipėdos miesto

40

4

4

4.338

Klaipėdos rajono

26

1

1

3.660

Kretingos rajono

28

1

1

1.400

Iš viso

94

6

6

9.398

Kalvarijos

23

1

1

1.163,11

Kazlų Rūdos

21

1

1

1.231,70

Marijampolės

34

1

1

2.828,4

Šakių rajono

49

1

1

4.733,2

Iš viso

127

3

3

9.956,41

SAVIVALDYBĖ

VADOVAI

SKIRTOS
LĖŠOS, €

Alytaus kraštas

Kauno kraštas

Klaipėdos kraštas

Marijampolės kraštas

36

Panevėžio kraštas
Panevėžio miesto

110

8

8

9.686,00

Panevėžio rajono

85

5

6

8.152,25

Rokiškio rajono

18

1

1

1.881

Iš viso

213

14

15

12.379,25

Joniškio rajono

47

3

5

2.420,00

Pakruojo rajono

21

2

2

2.202,00

Šiaulių miesto

133

6

10

16.029,12

Iš viso

201

11

17

20.651,12

Jurbarko rajono

94

5

6

10.260,00

Šilalės rajono

32

2

2

3.770

Iš viso

126

7

8

14.030

Plungės rajono

14

1

2

1.632,00

Telšių rajono

49

3

3

4.759,86

Iš viso

63

4

5

6.391,86

Molėtų rajono

41

2

3

5.814

Utenos rajono

15

1

1

1.431,22

Visagino

21

1

1

1.807,65

Zarasų rajono

8

1

1

914,76

Iš viso

85

5

6

8.160,41

Kauno miesto

44

2

2

(prie Kauno)

Ukmergės rajono

12

1

1

1.863,00

Iš viso

56

3

3

1.863,00

1404

70

84

145.948,95

Šiaulių kraštas

Tauragės kraštas

Telšių kraštas

Utenos kraštas

Jūrų skautų konferencija

IŠ VISO
31 savivaldybė
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Šimtmečio darbo grupė
Šimtmečio darbo grupė buvo suburta inicijuojant bendras Šimtmečio veiklas 2018 m.
kartu su Lietuvių skautų sąjunga. Šimtmečio darbo grupės nariai: Ieva Leiputė, Benita
Mincevičiūtė, Eglė Šidlauskaitė, Ignas Balza, Augustė Slavickaitė. Įvyko 1 darbo grupės
posėdis, buvo sudėliotas veiklų planas 2016-2018 m. įgyvendinant 5 LS strategijos
prioritetą – Skautybės Šimtmetis.
2016 m. įvyko LS atstovų Igno Balzos ir Augustės Slavickaitės vizitas į Lietuvių skautų
sąjungos stovyklas JAV ir Ievos Leiputės ir Tomo Brogos vizitas į Lietuvių skautų sąjungos
stovyklą Kanadoje ir susitikimai su Lietuvių skautų sąjungos vadovais New York’e ir
Čikagoje. Taip pat LS Tarybos narys ir Šimtmečio stovyklos viršininkas Tomas Broga
lankėsi Lietuvių skautų sąjungos Anglijos regiono vadovų posėdyje (2016 m. lapkričio
mėn.), kuriame buvo pristatytos planuojamos Šimtmečio veiklos, stovyklos koncepcija
ir einamieji darbai.
2016 m. įvyko du susitikimai su Lietuvių skautų sąjungos Tarybos pirmininke s. Rūta Lemon,
taip pat su Australijos regiono vadu br. Henriku Antanaičiu. Kiekvieną mėnesį reguliariai
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vyko Skype konferencijos, kurių metų aptariami nuveikti ir planuojami darbai,
pasiskirstoma atsakomybėmis.
2016 m. siekiant patvirtinti Skautų judėjimo metų planą, buvo suburta darbo grupė,
kurioje dalyvavo įvairių institucijų atstovai (LiJOT, LR Kultūros ministerija, LR Švietimo ir
mokslo ministerija, LR Krašto apsaugos ministerija, Jaunimo reikalų departamentas prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos skautų sąjunga, Lietuvos skautija). Po
ilgų diskusijų ir plano koregavimo, 2016 09 15 LR Vyriausybė patvirtino Skautų judėjimo
metų veiklos planą ir įpareigojo skirti asignavimus atsakingai institucijai iš numatyto
biudžeto.

Susipažinti

su

patvirtintu

planu

galite

čia:

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/45c619007e5111e6b969d7ae07280e89
Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis
2016 m. vasario mėn. vyriausioji skautininkė Ieva Leiputė dalyvavo WOSM renginyje
Briuselyje, rengiant projektą Europos komisijai. LS tikslinė grupė šiame projekte - tautinės
mažumos. WOSM pateikė projektą Europos komisijai, tačiau projektas nebuvo
finansuotas, todėl metų pabaigoje pataisius projektą pagal pastabas, jis buvo
teikiamas dar kartą. LS projekte yra partnerė.
2016 m. įvyko 3 susitikimai su Ateitininkų federacijos ir Šaulių sąjungos vadovais, kurių
metų buvo inicijuojamos bendros veiklos, dalinamasi patirtimi ir toliau planuojami
bendri projektai. LS dalyvavo keliuose Ateitininkų federacijos renginiuose, Šaulių
sąjunga planuoja dalyvauti kaip svečiai 2017 m. Gražių dainelių daug girdėjau
konkurse.
2016 02 26 dalyvavimas susitikime-diskusijoje „Kaip organizuoti saugų vaikų poilsį
stovyklose?“. Pasidalinta LS praktika, patirtimi. Išvados: mes turime labai daug geros
medžiagos, esam susitvarkę savo dokumentaciją ir mūsų patirtimi nori semtis įstaigos,
kurios jau daug metų organizuoja komercines stovyklas.
2016 06 01 dalyvauta diskusijoje LVJC apie vasaros stovyklas kartu su ŠMM, LR
Prezidentūros ir kitų NVO atstovais.
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2016 m. LS intensyviai bendravo su Lietuvių skautų sąjunga. Įgyvendino vieną bendrą
tęstinį projektą „Draugystė ir vienybė“. Ateityje planuojama stiprinti bendradarbiavimą
ir įgyvendinti daugiau bendrų veiklų.
2016 m. įvyko susitikimas su Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centro direktore
dėl LS dalyvavimo tautinių bendrijų tarptautinėje stovykloje. LS atstovavo 4 skautai iš
Vilniaus ir Kauno, kurie po to įsipareigojo suorganizuoti pristatomuosius renginius apie LS
tautinėms bendrijoms Vilniuje ir Kaune.
2016 m. LS dalyvavo kampanijoje „Balsuok atsakingai” kartu su kitomis NVO, organizavo
debatus savivaldybėse ir skatino piliečius atliktinę pilietinę pareigą – balsuoti už
kandidatus į LR Seimą.
Bendradarbiavimas su valstybiniu sektoriumi
Pasirašyta atnaujinta bendradarbiavimo sutartis su LR ŽŪM. Sutartis galioja iki 2018 12
31. Susitarta dėl bendro lankstinuko leidybos ir paramos prašymo maisto produktais
2016 m. stovykloms (https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/zemes-ukio-ministerija-ir-skautai-uzsveika-mityba).
Visi kiti susitikimai įvykę su valstybinio sektoriaus atstovais yra pateikti prie punkto apie
bendradarbiavimą su LS Taryba, kadangi visuose susitikimuose kartu su vyr. skautininke
Ieva Leipute dalyvaudavo ir LS Tarybos nariai.
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.
2016 m. Lietuvos skautijos nariai dalyvavo LiJOT pavasario ir rudens asamblėjose, plėtė
kompetencijas LiJOT organizuotuose žiemos ir vasaros forumuose.
2016 m. LiJOT pavasario asamblėjoje s. s. Lukas Kornelijus Vaičiakas (Telšių kraštas) buvo
išrinktas į LiJOT Kontrolės komisiją.
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Gilv. Jorė Astrauskaitė (LS Pirmija) priklauso WOSM Europos regiono Jaunimo įgalinimo
strateginio prioriteto darbo grupei. Pagrindinis grupės tikslas - įgyvendinti 2014-2016
metų Europos regiono veiksmų plane numatytas prioriteto įgyvendinimo veiklas ir
pasiekti, kad jaunimo įgalinimas taptų kiekvienos Europos skautiškos organizacijos ir jose
veikiančių vienetų kasdienybe.

2016 m. ordinai Už nuopelnus buvo suteikti
Jūrų skautų konferencija: Valdui Pupeliui, Mariui Kilimoniui.
Vilniaus kraštas: Vygantui Gainai, Simonai Padvelskytei, Ievai Puodžiūtei, Miglei
Laurinavičiūtei, Barborai Drąsutytei, Rokui Dovydėnui, Rūtai Burokaitei, Justinai
Vyšniauskaitei, Urtei Rimkevičiūtei, Dominykui Šaveliui, Emilijai Pakalnytei, Mildai
Vaičiūnaitei, Aidai Lumbytei.
Panevėžio kraštas: Eleonorai Baršienei.
Svarbiausi LS metų veiklos partneriai ir rėmėjai
Jaunimo reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos –
einamųjų organizacijos veiklų dalinis finansavimas.
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Lietuvių Katalikų religinės šalpos fondas – dalinių organizacijos veiklų finansavimas.
Vydūno fondas – dalinių organizacijos knygų leidybų finansavimas.
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras - dalinių organizacijos veiklų
finansavimas.
LR Žemės ūkio ministerija – veiklų partneriai.
Skautų paramos fondas – veiklų partneriai.
VŠĮ „Skautų slėnis”, – veiklų partneriai.
Lietuvos liaudies buities muziejus – veiklų partneriai.
LTlife – veiklų partneriai ir rėmėjai.
Vilniaus Universiteto radijo mėgėjų klubas – veiklų partneriai.
UAB „StepArc“ – veiklų rėmėjai.
UAB „Montis magia” - suteikiamos nuolaidos su skautišku pažymėjimu.
UAB „Baltijos arsenalas” - suteikiamos nuolaidos su skautišku pažymėjimu.
UAB „Army shop” - suteikiamos nuolaidos su skautišku pažymėjimu.
UAB „Lipni reklama“ – suteikiamos nuolaidos su skautišku pažymėjimu.
UAB „Sportas ir mada“ – suteikiamos nuolaidos su skautišku pažymėjimu.
UAB „Lazertronas“ – suteikiamos nuolaidos su skautišku pažymėjimu.
UAB „Endemik“ – suteikiamos nuolaidos su skautišku pažymėjimu.
VŠĮ „Vilniaus lankininkų klubas“ – suteikiamos nuolaidos su skautišku pažymėjimu.
UAB „Baltic Cycle“ – suteikiamos nuolaidos su skautišku pažymėjimu.
VŠĮ Rietavo žirgynas - suteikiamos nuolaidos su skautišku pažymėjimu.
IĮ „Adityvas”, Foto Pro Centras – suteikiamos nuolaidos su skautišku pažymėjimu.
VŠĮ „Miegantys drambliai“ – suteikiamos nuolaidos su skautišku pažymėjimu.
AB „Rokiškio sūris” – vasaros stovyklų rėmėjas.
UAB „Skinija“ – dainų konkurso rėmėjas.
UAB „Technogaja“ – dainų konkurso rėmėjas.
Lietuvos universitetų moterų asociacija – dainų konkurso rėmėjas.
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Administracijos skyriaus koordinatorės ataskaita
Asmenų administracijos pozicijose sąrašas
Nuolatos skyriuje dirbantys asmenys: s. v. Simonas Dapkus – atsakingas už nario
pažymėjimą, pat. sk. Rūta Račkaitytė – atsakinga už duomenų bazės atnaujinimą,
psktn. Justina Milutytė ir vyr. sk. Monika Žemaitaitytė (iki 2016 09 01) – atsakingos už
atributikos tiekimą LS nariams ir skautiškos parduotuvės moderavimą, s. s. Marius
Kilimonis – atsakingas už informacines technologijas, psktn. bud. Valdas Pupelis –
atsakingas už LS inventorių, nacionalinės būstinės vidaus ir išorės tvarką, vidaus
remontus, vyr. sktn. vyr. sk. Benita Mincevičiūtė – atsakinga už nacionalinius renginius,
pat. sk. Urtė Petrulytė – atsakinga už akcijos „Betliejaus taikos ugnis 2016“ koordinavimą,
s. s. Gabija Vaitkevičiūtė – atsakinga už naujienlaiškio rengimą, psktn. Justina
Lukaševičiūtė (iki 2016 12 01) ir psktn. Simona Kurtinaitytė – skyriaus koordinatorė.
Laikini skyriaus savanoriai: pat. sk. Simona Bataitytė, pat. sk. Martyna Varkalytė, Goda
Jackutė, Dominyka Grinčiūtė, Radvilė Šadbaraitė, pat. sk. Elvinas Setkauskas, Agnė
Valeškevičiūtė, pat. sk. Šarūnė Luckaitė.
Skautiška parduotuvė
2016 m. skautiškos parduotuvės kuratorė metų eigoje pasikeitė, sesę vyr. sk. Moniką
Žemaitaitytę pakeitė sesė psktn. Justina Milutytė.
Metų eigoje buvo tęsiama prekyba elektroninėje parduotuvėje, bendradarbiauta su
UAB Montis Magia bei WOSM skautiška parduotuve. Bendradarbiauta su organizacijos
nariais, vienetų vadovais aprūpinant juos skautiškomis prekėmis, inventoriumi.
2016 m. trečiame ketvirtyje atnaujinta elektroninė parduotuvė, perkelta į naują serverį,
taip pat metų eigoje atnaujintas prekių katalogas. Metų antroje pusėje pakeistas
skautiškų uniformų gamintojas.
Vasaros stovyklų metu aplankyti visi kraštai ir prekiauta skautiška atributika. Atributika
taip pat prekiauta nacionalinių renginių metu Vilniuje, Ukmergėje ir Skautų slėnio
stovyklavietėje.
2016 metais buvo užsakyti 778 vnt. uniformų. Parduota atributikos už 32.136,76 Eur.
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Pardavimo vieta

Detalizacija

Suma 2015

2015

Detalizacija

Suma 2016

2016

Internetinė parduotuvė

4.666,75 Eur

5.742,85 Eur

Nacionaliniai renginiai

1.872,60 Eur

2.197,30 Eur



Suvažiavimas

538 Eur

231,50 Eur



Dainų konkursas

455,60 Eur

744,10 Eur



Pavasario

889,00 Eur

921,30 Eur

90,00 Eur

300,40 Eur

šventė


Sąskrydis

Vasaros stovyklos

530,98 Eur

724,56 Eur

Nacionalinėje būstinėje

370,50 Eur

411,50 Eur

Išorės projektai (NVŠ)

13.248,7 Eur

23.060,55 Eur

VISO:

20.798,53 Eur

VISO:

32.136,76 Eur

Organizacijos ūkis
2016 m. skautai.lt puslapis ir paštai perkelti į naują serverį, atlikti perkėlimo, atnaujinimo
ir palaikymo darbai, keičiant serverį peržiūrėti el. paštai: pašalintos nenaudojamos, bei
sukurtos naujos paskyros. Pradėti organizacijos narių duomenų bazės atnaujinimo
darbai. Baigtas trečio aukšto remontas. Administruota namo nakvynė bei trumpalaikis
turtas.
Namo nakvynės statistika. 2016 m. skautų name nakvojo 27 kartus ir 239 žmonės.
Pasibaigę remonto darbai bei intensyvus organizacijos nacionalinių mokymų, renginių
planas darė įtaką didėjančiam lankytojų skaičiui.
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Nacionaliniai renginiai
2016 m. organizuoti jau tradiciniai nacionaliniai renginiai – dainų konkursas „Gražių
dainelių daug girdėjau“, Vadovų suvažiavimas, Pavasario šventė, Vadovų sąskrydis ir
Beatliejaus Taikos Ugnies akcija. Be tradiciniais jau tapusių renginių, pradėtas naujas
projektas „Nuspalvink Lietuvą“.
Skautų dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau 2016“
XVII skautų dainų konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau 2016“ finalas vyko sausio 18
d. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje – daugiafunkciniame centre. Finale dalyvavo
skautai iš 9 kraštų, pasirodė 38 kolektyvai (solistai, duetai-trio ir ansambliai). Visi konkurso
atrankų dalyviai turėjo atlikti privalomą
dainą „Balnokit, broliai, žirgus”, lietuvių
liausdies dainą apie gėlę ir laisvai
pasirinktą
kraštuose
gruodžio
organizavo

dainą.
vyko

Atrankiniai

2015

m.

mėnesiais.
nacionalinių

turai

lapkričioKonkursą
renginių

koordinatorė gilv., vyresn. sktn., vyr. sk.
Benita Mincevičiūtė. Konkursą rėmė 15
įstaigų ir organizacijų bei privačių asmenų, savo prizus konkurso dalyviams įsteigė ir
atskiri skautiški vienetai. Buvo pagaminti skautiški šaukštai su logotipu kiekvienam
konkurso dalyviui. Bendra konkurso sąmata – 8.500 Eur, iš jų 5.700 Eur – rėmėjų lėšos.
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Konkursą vedė aktorius v. s. br. Paulius Tamolė, tai suteikė renginiui profesionalumo.
Konkurso metu vadovai galėjo apsilankyti jau tradicinėje, nacionalinių renginių metu
veikiančioje „Vadovų oazėje“. Pertraukos metu dalyviai šoko, bendravo ir dalinosi
skautiškomis istorijomis. Sutartinai visi džiaugėsi centralizuotais pietumis, renginio
komendanto s. v. br. Simono Krutulio palaikoma tvarka bei galimybe apsipirkti
skautiškoje parduotuvėje. Be finalininkų buvo apdovanoti konkurso „Tikrojo mazgo
riteriai“ bei pirmieji 5 organizacijos vienetai, susimokėję LS nario mokestį.
Lietuvos skautijos Pavasario šventė – Irklus merkt!
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.
Pirmą kartą Pavasario šventę organizavo jūrų
skautų konferencija, šventė vyko Ukmergėje.
Lyginant su 2015 metais, į Pavasario šventę
atvyko daugiau dalyvių – 1700 dalyvių.
LS vadovų sąskrydis „Zuikis fetroje!“
Rugpjūčio 26-28 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.

Renginio

programa

organizuota sesijų formatu, kiekvienas
dalyvis galėjo rinktis visą eilę skirtingų
programų skirtų jaunimo programos žinių
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gilinimui, naujų veiklos metodų išbandymui, naujų metų veiklų planavimui ar
tarptautinių skautavimo patirčių dalinimuisi. Savo žiniomis ir planuojamomis veiklomis,
skautiškomis galimybėmis dalinosi Edinburgo hercogo tarptautinių apdovanojimų
programos ( DofE - Duke of Edinburgh's International Award) atstovai, Valstybės
saugumo departamento atstovė bei kampanijos Balsuok atsakingai koordinatoriai.
Sąskrydyje dalyvavo 106 dalyviai, daugiausiai dalyvavo Vilniaus krašto ir Jūrų skautų
konferencijos skautai.
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Marijampolės

Klaipėdos

Kauno

Alytaus

Akcija „Nuspalvink Lietuvą!“
2016 m. įgyvendinta akcija „Nuspalvink Lietuvą!“ buvo skirta padėti seneliams ar
šeimoms gyvenančioms nuosavuose namuose, tačiau neturintiems galimybių tvarkyti
savo namo fasado ar vidaus patalpų. Akcijos metu 8 vyresniųjų skautų vienetai iš
Kauno,

Vilniaus

ir

Jūrų

skautų

konferencijos keliavo pas senelius ir
vienišas šeimas, įnešti į jų gyvenimus
naujų spalvų bei naujų nuotykių. Per
šiuos metus buvo nuspalvinti 4 namai
Vilniuje,

Kaune,

rajonuose.
šeimininkai,

Vilniaus

Akcijos

ir

Kauno

dalyviai,

namų

buvo

atrinkti

bendradarbiaujant su Maltos ordinu ir
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socialiniu centru Betanija. Ant kiekvieno renovuoto namo buvo pakabinta medinė
Lietuvos skautijos lelija, žyminti, kad prie namo renovavimo prisidėjo Lietuvos skautijos
nariai.
Akcija „Nuspalvink Lietuvą!“ šiais metais įtraukė daugiau nei 80 vyresniųjų skautų ir kvies
visus vyresniuosius skautus prisijungti prie Lietuvos spalvinimo ir 2017 metais.
Informaciją apie akciją galima rasti:
http://www.skautai.lt/index/article/id/2484
http://www.skautai.lt/index/article/id/2496
http://www.skautai.lt/index/article/id/2495
http://www.skautai.lt/index/article/id/2509
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/simtmeti-minintys-skautai-nuspalvinogyvenima-keturioms-nepasiturincioms-seimoms-56-700583
Betliejaus Taikos Ugnis (BTU)
Jau tradiciškai prieš Šv. Kalėdas skautai Lietuvoje kvietė miestiečius dalintis šiluma ir į
namus parsinešti truputėlį taikos bei šilumos. Beatliejaus Taikos Ugnies akcija šiais metais
prasidėjo šūkiu: „Taika mums patinka, geros valios žmonės jugiasi į tinklą!“. Šis šūkis
pasirinktas kvieečiant visuomenę reaguoti į pasaulio aktualijas ne tik socialiniuose
tinkluose, prisiminti visus, kuriems reikia pagalbos, taikos ir šilumos ir ne tik paspausti
mygtuką „patinka“, bet prieiti
ir pasidalinti savo kasdienine
šiluma ir taika. Lietuvą ugnis
pasiekė gruodžio 17 d. Šiais
metais BTU rengimo grupėje
Lietuvos

skautiją

atstovavo

vyr. sk. Gabrielė Jogminaitė
(Telšių kraštas) ir pat. sk. Urtė
Petrulytė

(Vilniaus

kraštas).

Lietuvos skautai ugnį perėmė
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iš lenkų skautų organizacijos ZHP Związek Harcerstwa Polskiego Lietuvos-Lenkijos
pasienyje ir perdavė ugnį latvių skautų organizacijai Latvijas skautu un gaidu centrālā
organizācija (LSGCO).
Apibendrinant, simbolinė ugnis buvo dalinama visuose Lietuvos skautijos kraštuose. Iš
viso LS narių iniciatyva BTU ugnis pasklido daugiau negu 70 bažnyčių visoje Lietuvoje,
taip pat buvo aplankytos ligoninės, vaikų globos namai, senelių namai, savivaldybės,
LR Prezidentūra, LR Seimas, Jaunimo reikalų departamentas, Švietimo ir mokslo
ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba bei kitos
institucijos. Akcija Lietuvoje įgyvendinama jau 20 metus, jos įgyvendinimas, sklaida ir
reikalavimai

kyla,

tačiau

pastebima

nemažai

komunikacijos

problemų

tarp

įgyvendinančių organizacijų, sistemingumo ir tikslesnio koordinavimo skleidžiant žinutę į
Lietuvos regionus bei koordinuojant veiklas su nacionalinėmis institucijomis. Atsižvelgiant
į iškilusias problemas Lietuvos skautija svarstys savanoriškai apsiimti koordinuoti 2017
metų akcijos koordinavimą. Pastebėtina išaugęs regioninis akcijos viešinimas
socialiniuose tinkluose bei regioninėje spaudoje, rodantis atgimstant regionų
susidomėjimą šia akcija.
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Renginio

Dalyvių

Atsakingi už

Renginio

Dalyvio

Kitos

pavadinimas

skaičius

renginį

išlaidos

mokestis

pajamos

Dainų

195 finalistai

Benita

8.500,00

Nėra

5.700,00

konkursas

~450 dalyvių

Mincevičiūtė,

Eur

„Gražių

atrankose

Almė

(rėmėjai)

dainelių

kraštuose

Jurevičienė,

2.800,00

Rėda Šakalytė

Eur

daug

Komentarai

Eur

girdėjau“

(LS

indėlis)

Pavasario

1756 dalyviai

Jūrų

skautų

šventė

(jaunesnieji

konferencija,

skautai,

Ieva Leiputė

7659,45

8.962,00

Eur

Eur

0,00 Eur

Likutis

po

Pavasario
šventės liko

skautai,

LS.

patyrę
skautai, vyr.
skautai,
vadovai ir
svečiai)
Vadovų

106 LS nariai

sąskrydis

Justina

2.206,00

447,00

1.759,00

Lukaševičiūtė, Ieva

Eur

Eur

Eur

Leiputė,

(LS

indėlis)

Jonas Dragūnas

Sekretoriatas
Gautų - išsiųstų laiškų, užklausų, dokumentų skaičius.
Gauti dokumentai

2013

2014

2015

2016

Pranešimai

7

3

16

4

Kvietimai

5

3

8

1

Prašymai

3

2

0

11

Raštai

17

21

45

29

Įsakymai

0

0

0

2

Pažymos

0

0

0

3

50

Ataskaitos

0

0

0

2

Kita

-

-

-

8

Iš viso:

32

29

69

60

2016 m. išliko panašus gaunamų dokumentų kiekis, lyginant su 2015 m.

Išsiųsti dokumentai

2013 2014 2015 2016

Delegavimo raštas

2

3

6

2

Garantinis raštas

1

1

0

2

Įgaliojimas

10

2

17

70

Kvietimas

4

3

5

0

Lydraštis

1

2

14

12

Pažyma

12

24

35

39

Pranešimas

1

2

0

1

Prašymas

24

27

62

28

Raštas

7

5

11

20

Rekomendacija

2

1

4

2

Sutikimas

2

0

0

0

Skundas

-

-

-

6

Neformaliojo vaikų švietimo administravimo raštas

-

-

-

196

67

68

154

378

Iš viso:

Išsiunčiamų dokumentų kiekis 2016 m. padidėjo daugiau nei dvigubai, pagrindinės šio
prieaugio priežastys glaudesnis kraštų ir organizacijos bendradarbiavimas, padedant
vykdyti komunikaciją su vietos institucijomis, organizacijos stojimo sutarčių pasirašymo
procedūra, neformaliojo vaikų švietimo projektas.
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Sutartys

2013

2014

2015 2016

Paramos ir paskolos

9

1

4

5

Darbo

5

0 (KM 7)

0

1

Kitos

59

34

60

106

Savanorystės

80

34

81

127

Stojimo

0

0

62

84

Iš viso:

73

23

145

323

2016 m. įgyvendintas vaikų neformaliojo švietimo projektas, daugiau nei dvigubai
padidino pasirašytų ir archyvuojamų sutarčių kiekį.

Įsakymai 2013 2014 2015 2016
75

28

18

39

Aktai 2013 2014 2015 2016
12

10

Laiškai 2013 2014

11

11

2015

2016

Gauti

1593 4676 11253

7468

Išsiųsti

1547 4892 12082

8714

Iš viso: 3140 9659 23335 16182

LS dokumentų tvarkymo, archyvavimo, prieinamumo įvertinimas
Parengti 7 LS Pirmijos ir 5 LS Tarybos protokolai. Puslapyje www.skautai.lt paskelbti 7 LS
Pirmijos protokolų išrašai, atnaujinti puslapyje skelbiami nuostatai.
Visi dokumentai yra saugomi Lietuvos skautijos nacionaliniame biure, su visais
dokumentais galima susipažinti atvykus į biurą arba pateikus užklausą.
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Kita aktuali informacija
Skyrius nariai kaip ir kasmet sveikino narius Šv. Kalėdų proga, siuntė šimtmečio kryžiažodį,
išsiųsti 1966 laiškai. 2015 m. buvo išsiųsti 1846 sveikinimai, šiais metais organizacija išsiuntė
120 sveikinimais daugiau, lyginant su 2015 metais.
Taip pat administracijos skyrius buvo atsakingas už narių duomenų surinkimą ir
administravimą, kurie sisteminami ir saugomi organizacijos duomenų bazėje. Per metus
pagaminti 208 nauji LS nario pažymėjimai, 2014 m. pagaminta - 149. Parengti ir išsiųsti
120 pažymėjimai vienetams, atitinkantiems visus struktūrinius organizacijos nuostatus,
2014 m. 67 vienetai atitiko nuostatų reikalavimus. Per tris metus organizacija paaugo 53
struktūriškai tvarkingais vienetais.
Laimingo skautuko linija
2014 metais Administracijos skyrius atidarė Laimingo skautuko liniją, skirtą padėti
nariams atsakyti į visus kasdieninius ar išskirtinių situacijų klausimus, kad skautavimas būtų
paprastesnis ir malonesnis. Linija taip pat padeda naujiems nariams susipažinti su
organizacijos idėja ir surasti labiausiai tinkamą vienetą.

Sulauktų klausimų lentelė
Klausimas

Kiekis

Kokia nario mokesčio mokėjimo tvarka?

41

Kas yra skautai? Kaip įstoti į organizaciją?

39

Kaip įsigyti skautiškos atributikos?

31

Ar galima pernakvoti būstinėje?

28

Kaip užsisakyti uniformą?

26

Kas yra NVŠ? Kaip tai veikia?

23

Reikalingas Pirmijos koordinatoriaus arba vyr. skautininko numeris

18

Koks yra nario mokestis?

17

Kur vyks LS Suvažiavimas?

14
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Kokius reikalavimus reikia atitikti vyresniškumo laipsniams gauti?

8

Kur galima gauti organizacijos veiklos ataskaitą?

5

Stoviu savo kieme ir noriu pasistatyti lapinę, kaip tai padaryti?

1

Iš viso klausimų:

251

Skyriaus veiklos apibendrinimas



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

2016 m. skyriuje pasikeitė atributikos koordinatorius, skyriaus koordinatorius, atsirado
žmogus atsakingas už ūkį. Didžioji dalis pasikeitimų įvyko metų pabaigoje, nauji
koordinatoriai susipažįsta su savo veikla ir jos ypatumais, to pasekoje skyrius šiuo metu
negali įvardinti žmonių trūkumo. Tačiau toliau pastebimas didelis krūvis administruojant
organizacijos atributiką, jos užsakymus bei komunikaciją.


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

Skyriaus stipriausios veiklos tai nacionaliniai renginiai, šią sritį koordinuoja daug patirties
ir žinių turinti koordinatorė, gebanti suvienyti ir vadovauti gausiai komandai
įgyvendinančiai nacionalinius renginius.
2016

m.

išlieka

poreikis

savanorių

dirbančių

su

atributikos

komunikacija

ir

administravimu, augantis organizacijos pajėgumas, įgyvendinami projektai kuria vis
didesnį šios srities krūvį.


Skyriaus posėdžiai.

Dauguma skyriaus narių bent kartą per dvi savaites susitinka nacionalinėje būstinėje,
aptaria einamus darbus ir reikalingą pagalbą. Metų eigoje skyrius vykdė bendravimą
elektroninėje erdvėje.


Kokiose srityse buvo bendradarbiaujama su kitais skyriais, LS Tarybos nariais?
Kokiose papildomose darbo grupėse veikė skyriaus nariai? (Pvz. projektų
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įgyvendinimo darbo grupės, dokumentų rengimo grupės, bendrų renginių
organizavimo grupės).
Skyriaus koordinatoriai metų eigoje bendrauja su visais skyriais, organizuodami
nacionalinius renginius, vykdydami prekybą, bei rengdami organizacijos dokumentus.


Kiek įvyko susitikimų?

Nežinau kiek tai naudinga, skyriaus darbai kaip nac. renginiai aptariami tam skirtuose
LS Pirmijos posėdžiuose ir susitikimuose, parduotuvės prekybos, akcijų ar užsakymų
koordinavimas vyksta elektroniniu būdu ar susitikimuose su skyriaus atstovu ar
koordinatoriumi.


Kokie šio darbo rezultatai?

Suorganizuoti 5 nacionaliniai renginiai, vykdyta prekyba skautiškomis prekėmis visose
vasaros stovyklose, užtikrintas sklandus elektroninės erdvės darbas.
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Jaunimo programos koordinatoriaus metinė veiklos ataskaita
1. Skyriaus sudėtis ir pareigos.

● Skyriaus narių sąrašas ir narių einamos pareigos.
psktn., sk. v. Domas Nutautas - skyriaus koordinatorius;
psktn. Austėja Černiauskaitė - JP atnaujinimo koordinatorė;
pat. sk. Simona Bataitytė - JP atnaujinimo koordinatorė;
pat. sk. Ema Zurzaitė – specialybių koordinatorė;
gilv., sktn., vyr. sk. Laura Jankauskaitė - Jurevičienė - pionerijos metų koordinatorė;
psktn. Remigijus Pozniakovas - pionerijos metai;
pat. sk. Gabrielius Zaveckas – Šimtmečio skilčių konkurso koordinatorius.

● Neužpildytos pozicijos skyriuje. Ar yra pareigų, veiklos sričių, kur nėra žmonių?
Visų amžiaus grupių koordinatoriai / mokymų lektoriai, jų ypač reikės JP atnaujinimo
viešinimui.

● Žmonių poreikis. Kokiose srityse reikia daugiau žmogiškųjų resursų? (kokios
kompetencijos žmonių reikia ir kokiems darbams?).
Išmanančių arba norinčių išmanyti neformalųjį ugdymą, galinčių prisidėti prie JP idėjų
išgryninimo ir, svarbiausiai, skleidimo vadovams mokymų ar krašto sueigų metu.

● Bendras skyriaus funkcijų įvertinimas. Kokios veiklos sritys veikė stipriausiai, kur reikia
daugiau žmonių?
Skyrius šiais metais fokusavosi ir tikrai gerai veikė dvejose srityse - JP atnaujinime ir
pionerijos metų organizavime.
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2. Skyriaus posėdžiai.

● Kiek per metus įvyko skyriaus posėdžių? Kiek žmonių juose dalyvavo?
10 JP atnaujinimo posėdžių - 3 žmonės.
9 koordinatoriaus konsultaciniai skambučiai su Slovėnijos JP koordinatoriumi.
3 pionerijos metų posėdžiai - 4 žmonės.

3. Veiklos plano ataskaita.

● Skyriaus per metus įgyvendintos veiklos (kas padaryta iš metų plano).
1.1.1. Kasmet vyksta nacionalinis skilčių konkursas
1.1.3. 2016 metai - skilčių metai
1.4.3. Jaunimo programos naujienų viešinimas
1.6.3. Vyr. skautų programos palaikymas
1.6.4. Jaunesniųjų skautų programos palaikymas
5.1.1. Bendradarbiavimas su Lietuvių skautų sąjunga

● Renginių, veiklų trumpas aprašymas – renginio (veiklos) tikslas, dalyviai (kiek
dalyvių? kas jie tokie? iš kur?), kiti rezultatai.
Šimtmečio skilčių konkursas - 2018 m. minėsime Skautų judėjimo Šimtmetį Lietuvoje.
Kad Šimtmečio būtų lengviau laukti, Lietuvos
skautija bendradarbiaudama su Lietuvių skautų
sąjunga organizuoja Skilčių konkursą, kuris tęsis iki
2018 m. Kiekvienais metais bus duodamos
užduotys, kurias įvykdžius bus gaunama emblema.
Taip skiltis galės susirinkti 2016 m., 2017 m. ir 2018 m.
emblemas, kurios susideda į vieną gražią, didelę
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emblemą. Skiltys, kurios dalyvaus konkurse visus tris metus, gaus papildomą – ketvirtą
– emblemą dovanų. Kiekvienais metais prie konkurso galės prisijungti ir naujos skiltys.
2016 m. Dalyvavo 12 skilčių iš Lietuvos skautijos ir Lietuvių skautų sąjungos.
Akcija „Nuspalvink Lietuvą!“ - Lietuvos skautijos organizuojamas konkursas
„Nuspalvink Lietuvą!“, skirtas LS vyresniųjų
skautų amžiaus grupės nariams. Konkurso
tikslas – skatinti gerųjų darbų tradiciją
organizacijoje ir prisidėti prie visuomenės
gerbūvio. 2016 m. buvo
nuspalvinti/renovuotos vidinės patalpos 4
namų. Iš viso akcijoje dalyvavo 8 vyresniųjų
skautų vienetai iš Vilniaus, Kauno ir Jūrų skautų konferencijos.
Pionerijos statinių konkursas – kraštų/tuntų sezonų uždarymo metu vyko organizuotas
pionerijos statinių konkursas, kuriame buvo vertinami 4 statiniai. Pagrindiniai kriterijai
buvo: statinių sudėtingumas, išmanumas ir
mazgų tvirtumas. Už sezoniškiausią pioneriją
buvo apdovanota Jūrų skautų konferencija,
tvarkingiausią mazgų pioneriją – Vilniaus krašto
Ąžuolyno draugovė, didingiausią statinį –
Vilniaus krašto Kernavės tuntas.

● Suplanuotos, bet neįgyvendintos veiklos.
1.1.2. Skilties akreditacijos ženkliukas
1.1.4. Kartą per metus vykdomos skiltininkų dirbtuvės
1.1.5. Parengta skilčių sistemos metodika
1.5.1. Kasmet vykstantis patyrusių skautų suvažiavimas
1.6.1. Sukurta skautų amžiaus grupės legenda ir ją įgyvendinantys patyrimo laipsniai
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1.6.2. Sukurta pat. skautų amžiaus grupės legenda ir ją įgyvendinantys patyrimo
laipsniai
1.6.5. Jaunimo programos kongresas

● Neplanuotos, bet įgyvendintos veiklos. Kokie papildomi darbai, nenumatyti metų
plane buvo įgyvendinti. Nauji projektai, netikėti darbai ir pan.
Šimtmečio skilčių konkurso palaikymas.
Nuotoliniai NVŠ mokymai.
Pionerijos metai.

● Bendras veiklos vertinimas. Kokios veiklos sritys metų eigoje veikė stipriai? Kokie
svarbiausi pasiekimai? Ką reikia tobulinti, stiprinti?
Veikla 2016 metais buvo orientuota į jaunimo programos atnaujinimą. Džiugu, jog po
daugiau nei metų darbo buvo paruoštas pirmasis atnaujintos jaunimo programos
prototipas. Reikia pabaigti ruošti asmeninio tobulėjimo gairių dalį, tęsti prototipo
viešinimą ir paruošti jaunimo programos dokumentus 2018 m. LS Suvažiavimo
tvirtinimui.

4. 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).
JPS konsultacijos Pavasario šventės organizatoriams dėl JP pasirinkimų.
Su ŽIS bendradarbiauta prisidedant prie vadovų sąskrydžio vykdymo ir prie
draugininkų mokymų vedimo.
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Su URS - besiruošiant Agorai, VentureNet ir RoverNet (nebuvo sudalyvauta)
renginiams.

● Kokie šio darbo rezultatai?
Visapusiškesnė jaunimo programa LS Pavasario šventėje.
Užsiėmimas apie skautiškąjį metodą vadovų sąskrydyje, JP stuktūros modulis
draugininkų mokymuose.

5. LS atstovavimas kitų organizacijų veikloje.

● Kokiuose kitų organizacijų renginiuose dalyvavo skyriaus nariai? (kitų Lietuvos ir
užsienio organizacijų, institucijų mokymai, konferencijos, susitikimai, stovyklos ir kt.)
Lietuvos skautiškų organizacijų atstovų susibūrimas 2016 04 09.

● Kas dalyvavo? Koks dalyvavimo tikslas?
Dalyvavo JP koordinatorius. Tikslas - besiruošiant Skautų judėjimo Šimtmečiui tarp
organizacijų rasti bendrus taškus. JPS tikslas - rasti panašumus ir skirtumus jaunimo
programose.

● Kokie dalyvavimo rezultatai? Kuo dalyvavimas naudingas Lietuvos skautijai?
Organizacijos pamatė, kad nėra tokios skirtingos, kaip kartais atrodo. Yra bendrų
sąlyčio taškų ir noro dirbti kartu.
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Komunikacijos koordinatorės metinė veiklos ataskaita
1. Skyriaus sudėtis ir pareigos.

● Skyriaus narių sąrašas ir narių einamos pareigos.
Psktn., vyr. sk. Eglė Šidlauskaitė - skyriaus koordinatorė;
Psktn., sk. v. Aivaras Čenkus - skautai.lt techninis palaikymas;
Sk. v. Karolis Martinaitis - JOTA-JOTI koordinatorius;
Psktn. Austėja Černiauskaitė - atstovavimas, pagalba su einamaisiais darbais;
Pat. sk. Gabija Vaitulytė - Akelos uolos redaktorė;
S. s. Šarūnė Katinaitė – fotografė.

● Neužpildytos pozicijos skyriuje. Ar yra pareigų, veiklos sričių, kur nėra žmonių?
Administratoriaus LS Facebook puslapiui, administratoriaus skautatinklio turiniui,
monitoringo administratoriaus.

● Žmonių poreikis. Kokiose srityse reikia daugiau žmogiškųjų resursų? (kokios
kompetencijos žmonių reikia ir kokiems darbams?).
Trūksta žmonių galinčių ir norinčių rašyti ir kurti turinį, taip pat - nebijančių prisiimti
pastovaus ir gana monotoniško darbo.

● Bendras skyriaus funkcijų įvertinimas. Kokios veiklos sritys veikė stipriausiai, kur reikia
daugiau žmonių?
Puikiai dirbti sekėsi JOTA-JOTI organizacinei komandai, vyko sklandūs reikalingi
techniniai puslapio atnaujinimai. Dirbome aktyviau ir veiksmingiau, nei pernai.
Skyriaus veiksmingumas ir veiklos kokybė dar labiau padidėtų radus žmones
trūkstamoms pozicijoms užimti.

61

2. Skyriaus posėdžiai.

● Kiek per metus įvyko skyriaus posėdžių? Kiek žmonių juose dalyvavo?
Skyriaus posėdžiai nevyko - visi skyriaus nariai dirba su labai konkrečiomis užduotimis,
todėl bendros sueigos neprireikė.

3. Veiklos plano ataskaita.

● Skyriaus per metus įgyvendintos veiklos (kas padaryta iš metų plano).
Skyrius įvykdė šias strategines veiklas:
1.4.2. Skautai.lt atnaujinimas (Vykdomi einamieji atnaujinimai);
1.4.3. Jaunimo programos naujienų viešinimas (Paskelbtos daugiau nei 4 JPS
naujienos);
1.6.3. Vyr. skautų programos palaikymas (Įgyvendinta akcija „Nuspalvink Lietuvą!”;
1.6.4. Jaunesniųjų skautų programos palaikymas (Devynis mėnesius leista komiksų
serija „Tento ir Lazerio nuotykiai“; Išleista Jaunesniųjų skautų spalvinimo knygelė);
4.7.4. „Draugystės mazgo“ akcija (Įgyvendinta akcija, daugiau nei 5 išėjimai į
žiniasklaidą);
Taip pat vykdyta organizacinė veikla:
Lietuvos skautijos socialinių tinklų
Facebook, Instagram bei puslapio
www.skautai.lt palaikymas ir
atnaujinimas; išėjimai į žiniasklaidą; kas
mėnesį leidžiamas naujienlaiškis „Akelos
uola“; nacionalinių renginių (Pavasario šventės, Gražių dainelių daug girdėjau, Įkūrėjo
dienos) komunikacija ir viešinimas.
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● Renginių, veiklų trumpas aprašymas – renginio (veiklos) tikslas, dalyviai (kiek
dalyvių? kas jie tokie? Iš kur?), kiti rezultatai.
JOTA-JOTI yra vienintelis KS organizuojamas
renginys, apie kurį informaciją rasite čia:
http://www.skautai.lt/index/article/id/2528
http://www.skautai.lt/index/article/id/2512
http://www.skautai.lt/index/article/id/2493

● Suplanuotos, bet neįgyvendintos veiklos. Priežastys, kodėl nebuvo įgyvendintos
metų plane numatytos veiklos.
4.7.1. Skautų viešinimas regionuose (Dalyvavimas 10 miestelių regioniniuose
renginiuose per metus);
4.7.2. Narių informavimas apie organizacijos atstovavimą žiniasklaidoje
(Suorganizuotas modulis sąskrydyje apie komunikaciją su žiniasklaida).
Veiklos neįgyvendintos dėl didelio einamųjų darbų krūvio. Šiuo metu planuojama
pakeisti 4.7.2. veiklos formatą ir įgyvendinti veiklą 2017 m. antrame - trečiame
ketvirčiuose.

● Bendras veiklos vertinimas. Kokios veiklos sritys metų eigoje veikė stipriai? Kokie
svarbiausi pasiekimai? Ką reikia tobulinti, stiprinti?
Gausiai prisidėjome įgyvendinant du naujus projektus – „Nuspalvink Lietuvą!“ ir
„Draugystės mazgo“ akcijas. Deja, kai kurių strateginių veiklų nepavyksta įgyvendinti
(arba įgyvendinimas trunka ilgiau, nei suplanuota), dėl didelio nuolatinio einamųjų
veiklų krūvio. Užpildžius skyriuje trūkstamų narių gretas, ši situacija turėtų pasitaisyti.
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4. Bendradarbiavimas.

● Kokiose srityse buvo bendradarbiaujama su kitais skyriais, Tarybos nariais? Kokiose
papildomose darbo grupėse veikė skyriaus nariai? (Pvz. projektų įgyvendinimo darbo
grupės, dokumentų rengimo grupės, bendrų renginių organizavimo grupės).
Prisidėjimas prie Skautybės šimtmečio veiklų darbo grupės;
Pagalba Pavasario šventės organizatoriams su renginio viešinimu;
Bendradarbiavimas su Tautinių bendrijų koordinatoriumi viešinant įvarius renginius
žiniasklaidoje ir organizacijos viduje.

● Kiek įvyko susitikimų?
Įvyko vienas Skautybės šimtmečio veiklų darbo grupės susitikimas.

● Kokie šio darbo rezultatai?
Sudėliotas preliminarus Skautybės šimtmečio veiklų ir viešinimo planas 2016-2018 m.

5. Organizacijos viešinimo statistika

Per 2016 m. Facebook puslapio Lietuvos skautija sekėjų skaičius išaugo:

Daugiausia naujų „patinka“ paspaudimų per vieną dieną – 37 – puslapis sulaukė
Pavasario šventės „Irklus merkt!“ metu.
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Tradiciškai, daugiausia žmoniųLietuvos skautijos Facebook paskyros turinys pasiekia
Įkūrėjo dienos metu, deka vykstančių akcijų.

Puslapis www.skautai.lt buvo peržiūrėtas 223 551 kartus, tai yra 24 proc. mažiau, nei
2015 m. (skaišiuojamos ir pakartotinės puslapio peržiūros).
Per 2016 metus bendrai žiniasklaidoje pasirodė 227 pranešimai (inicijuoti Lietuvos
skautijos, regionų arba minintys skautus). Pernai šis skaičius siekė 233 pranešimus, taigi,
apytiksliai išliko toks pat.
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Tautinių bendrijų koordinatoriaus metinė veiklos ataskaita
1. Skyriaus sudėtis ir pareigos.

● Skyriaus narių sąrašas ir narių einamos pareigos.
s. s. Vytautas Beniušis

● Neužpildytos pozicijos skyriuje. Ar yra pareigų, veiklos sričių, kurioms įgyvendinti nėra
žmogiškųjų resursų?
Labai reikėtų žmonių kituose miestuose, kurie galėtų susitikti su tautinių bendrijų (TB)
organizacijų atstovais, organizuotų susitikimus kituose miestuose - pvz. Kaune,
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje su stipriomis bendruomenėmis (žydų, rusų, totorių ir
pan.).

● Žmonių poreikis. Kokiose pareigose/ veiklos srityse reikia daugiau žmogiškųjų resursų
nei yra dabar? Kokių kompetencijų reikia šioms pareigoms/ veiklos sritims įgyvendinti?
Suaugusių, atsakingų, besilaikančių duoto žodžio. Pažadėjai padaryti susitikimą su
mokyklos administracija kitą savaitę – padaryk. Reikia žmonių, mokančių pristatyti
Lietuvos skautijos filosofiją ir paaiškinti ne skautui, kodėl pačiam žmogui naudinga
tapti skautu ir kodėl LS nori pritraukti TB atstovų į skautišką judėjimą.

● Bendras skyriaus funkcijų įvertinimas. Kokios veiklos sritys veikė stipriausiai, kur reikia
daugiau žmonių?
Vienam žmogui visko per daug.
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2. Skyriaus posėdžiai.

● Kiek per metus įvyko skyriaus posėdžių? Kiek žmonių juose dalyvavo?
Įvyko 4 individualūs susitikimai su LS nariais, galinčiais prisidėti prie darbo su tautinėmis
bendrijomis (Urte, Alina, Egle, Vainiumi). Šie LS nariai vėliau dalyvavo specialioje
stovykloje Trakuose, skirtai tautinių bendrijų integracijai. Apie stovyklą paskaityti galite
čia: http://www.skautai.lt/index/article/id/2480
Įvyko keletą individualių susitikų su vyr. skautininke Ieva Leipute ir URS koordinatore
Beatriče Leipute.

3. Veiklos plano ataskaita.

● Skyriaus per metus įgyvendintos veiklos (kas padaryta iš metų plano).
Metų planų nebuvo, nes poreikis dirbti su tautinėmis bendrijomis atsirado metų eigoje.

● Renginių, veiklų trumpas aprašymas – renginio (veiklos) tikslas, dalyviai (kiek
dalyvių? kas jie tokie? Iš kur?), kiti rezultatai.
Su lenkų tautine bendrija:
• Kartu švęsta Vasario 16-oji. Dalyvavo apie 40-50 LS skautų ir harcerių.
• Surengtas LS jūrų skautų ir harcerių plaukimas „drakonais“ Birštone. Dalyvavo 14
abiejų organizacijų narių.
• Visus metus palaikyti ryšiai su harcerių vadovybe.
• Inicijuotas harcerių įtraukimas į plaukimą Baltijos jūra į Lenkiją.
• Surengti 4 koordinaciniai susitikimai su harcerių atstovais dėl plaukimo į Lenkiją,
kuriuose derinta vidinė ir išorinė plaukimo komunikacija, žmonių atranka.
• Kartu organizuota kompanija gauti paramą plaukimui Baltijos jūra į Lenkiją.
• Dalyvauta susitikime su Lenkijos instituto Vilniuje vadovybe. Pristatytas ligšiolinis
skautų ir harcerių bendradarbiavimas, LS planai dėl darbo su tautinėmis bendrijomis,
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paprašyta paramos plaukimui į Lenkiją, aptartos LS ir Lenkijos instituto
bendradarbiavimo galimybės ateityje.
• 2016 m. rugsėjo 18-26 d. dalyvauta
plaukime Baltijos jūra į Gdanską. Plaukė 6
LS jūrų skautai ir 2 harceriai. Prieš, per ir po
plaukimo derinta bendra komunikacija su
harcerių atstovais. Skaitykite įspūdžius čia:
http://www.skautai.lt/index/article/id/2514
• Suorganizuotas LS atstovų dalyvavimas
paramos koncerte „Vilties medis“, skirtas
surinkti lėšų Vilniuje veikiančiam hospisui. Koncertavo LS skautų grupė „J.I“.
Su rusų tautine bendrija:
• Palaikyti ryšiai su Visagino skautų vadovais. Susitikimuose susipažinta su Visagino
skautų pozicija dėl bendradarbiavimo su Lietuvos skautija, išsiaiškintos galimybės ir
trukdžiai dėl glaudesnio bendradarbiavimo.
• Inicijuotas LS lietuvių ir rusų plaukimas vienoje „Vienybės“ komandoje Klaipėdoje,
Jūros šventės metu vykusiose „drakonų“ laivų lenktynėse. Derinti pasirengimo ir
viešinimo klausimai prieš ir po renginio. Renginys įvyko liepos mėn. pabaigoje.
• Inicijuotas LS pristatymas rusakalbėje Kauno Aleksandro Puškino gimnazijoje.
Rugsėjo 21 d. pristatymą surengė br. Vainius Gataveckas, Kauno kraštas. Dalyvavo
šeštų klasių moksleiviai.
• Visagino skautų organizacijos nariai pakviesti ir dalyvavo Vilniaus krašto skautų
mugėje, atliko dainų rusų kalba. Dalyvavo 7 Visagino skautų atstovai.
Su žydų tautine bendrija:
• Suorganizuotas Kauno skautų dalyvavimas pagerbiant „Lietūkio“ garažo aukas
minint 75-ąsias Holokausto metines.
• Inicijuotas dviejų LS skaučių dalyvavimas žydų jaunimo vasaros stovykloje
(Olameinų vasaros stovykla), kur Urtė ir Alina (Vilniaus kr.) žydų jaunimui iš trijų Baltijos
šalių pristatė Lietuvos skautiją, pravedė žaidimų, pakvietė prisijungti. Renginys įvyko
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liepos mėnesį. Koordinuoti pasirengimo darbai, viešinimo klausimai. Paskaitykite čia:
http://www.skautai.lt/index/article/id/2478
• Inicijuotas susitikimas su Lietuvos žydų bendruomenės (LŽB) pirmininke Faina
Kukliansky (rugpjūčio mėnesį). Pristatyti LS planai dėl darbo su tautinėmis bendrijomis,
paprašyta padėti suformuojant žydų skautų vienetą LS sudėtyje, aptartos kitos
bendradarbiavimo galimybės. F. Kukliansky prašymu, po renginio jai nusiųsta
metodinė medžiaga, kaip Lietuvos skautijoje dirbama su jaunimu. Idėja dėl žydų
skautų vieneto atkūrimo Šolomo
Aleichemo gimnazijoje pirmininkei patiko,
pažadėjo pasikalbėti šiuo klausimu su
gimnazijos vadovybe.
• Inicijuotas LS atstovų dalyvavimas
rugpjūčio 29-ąją Molėtuose vykusiame
prieš 75-erius metus miestelyje nužudytų
žydų pagerbime. Eisenoje ir minėjime prie paminklo dalyvavo Utenos krašto
Kunigaikščių Radvilų draugovės skautai. Koordinuoti pasirengimo darbai, viešinimo
klausimai.
• Inicijuotas LS atstovų dalyvavimas tvarkant žydų kapus Sudervės kapinėse.
Koordinuoti pasirengimo darbai, dalyvių paieška. Renginys įvyko rugsėjo 20 d.
Dalyvavo vadovas br. Vilius Šmitas (Kernavės tuntas) su savo skautais. Viso 5 skautai.
• Spalio mėnesį kalbėtasi su Šolomo Aleichemo vadovybe (direktoriumi, direktoriaus
pavaduotoja) dėl LS pristatymo gimnazijoje, galimybės įkurti žydų skautų vienetą
(atkuriant 2009-2010 m. veikusį žydų skautų vienetą (LS sudėtyje).
• Koordinuoti du LS pristatymai Šolomo Aleichemos bendruomenei - 1-4 ir 5-12 klasių
moksleiviai. Pristatymus surengė Ugnė Skorupskaitė, Emilija Pakalnytė ir Ieva Leiputė.
Kita:
• Atstovauta Lietuvos skautiją Valdovų rūmuose vykusiame apdovanojimo renginyje,
kuriame apdovanoti moksleiviai iš tautinių bendrijų, dalyvavę konkurse „Gyvenu
laisvai“.
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● Bendras veiklos vertinimas. Kokios veiklos sritys metų eigoje veikė stipriai? Kokie
svarbiausi pasiekimai? Ką reikia tobulinti, stiprinti?
Sustiprinti ryšiai su harceriais ir Visagino skautais, daug narių iš LS ir kitų skautiškų
organizacijų tiesiogiai galėjo vieni su kitais susipažinti, užmegzti ryšiai su Lietuvos žydų
bendruomene.

4. 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).
El. paštu, telefonu ir skype daug bendrauta su vyr. skautininke, Komunikacijos
skyriumi.

5. LS atstovavimas kitų organizacijų veikloje.

● Kokiuose kitų organizacijų renginiuose dalyvavo skyriaus nariai? (kitų Lietuvos ir
užsienio organizacijų, institucijų mokymai, konferencijos, susitikimai, stovyklos ir kt.)
Dalyvauta Lietuvos žydų bendruomenės keliuose renginiuose Vilniuje (skautų ir žydų
susipažinimo vakare, žydų bendruomenės koncerte ir pan.), dalyvauta harcerių
paramos koncerte „Vilties medis“.
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Žmogiškųjų išteklių koordinatorės metinė veiklos ataskaita
1. Skyriaus sudėtis ir pareigos.

● Skyriaus narių sąrašas ir narių einamos pareigos.
Sktn. gint. Dovilė Vinkevičiūtė, skyriaus koordinatorė;
Sktn. vyr. sk. Birutė Užkurienė, skyriaus koordinatorės pavaduotoja;
Psktn. vyr. sk. Milda Miliūnė, mokymų koordinatorė.

● Neužpildytos pozicijos skyriuje. Ar yra pareigų, veiklos sričių, kur nėra žmonių?
Nėra žmogaus, galinčio skirti visą dėmesį apklausų duomenų analizavimui ir turinčio
tam kompetencijos.
Reikia mokymų koordinatorės pavaduotojo/-os, kad ateityje galėtų perimti mokymų
koordinatoriaus pareigas.

● Žmonių poreikis. Kokiose srityse reikia daugiau žmogiškųjų resursų? (kokios
kompetencijos žmonių reikia ir kokiems darbams?).
Labiausiai trūksta duomenų analitiko, nes turime gana daug stambių apklausų
(draugininkų, tuntininkų, seniūnų), kurias reikia analizuoti ir daryti išvadas.
Visuomet labai reikalingi mokymų lektoriai ir mokymų asistentai.

● Bendras skyriaus funkcijų įvertinimas. Kokios veiklos sritys veikė stipriausiai, kur reikia
daugiau žmonių?
Geriausiai veikė akcijų ir naujų idėjų organizavimas bei mokymų organizavimas.
Tęsiami tradiciniai skyriaus renginiai: vadovų oazė, konkursas „Tikrojo mazgo riteris“,
pradžiamokslio, draugininkų ir privalomieji mokymai. 2016 metais startavo akcija projektas „10 naujų vadovų Tavo kraštui“, kuriuo pilnai pasinaudojo Šiaulių kraštas, ir
dalinai - Tauragės, Klaipėdos bei Vilniaus Vidgauto tunto vadovai. Šiemet labai
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sustiprėjo mokymų koordinavimas, kadangi atsirado naujų kompetetingų lektorių. Kol
kas stringa naujų žmonių pritraukimo ir paskyrimo sritis. Trūksta žmonių techniniam
darbui - apklausų analizavimui, mokymų administravimui, savanorystės srities
priežiūrai.

2. Skyriaus posėdžiai.

● Kiek per metus įvyko skyriaus posėdžių? Kiek žmonių juose dalyvavo?
Posėdžiai vyko kas mėnesį, juose dalyvavo visos trys skyriaus narės.

3. Veiklos plano ataskaita.

● Skyriaus per metus įgyvendintos veiklos (kas padaryta iš metų plano).
Padaryta tuntininkų apklausa, dalyvavo 10 tuntininkų (Vilniaus - 2 tuntai, Kauno - 3
tuntai, Klaipėdos - 1 tuntas, Marijampolės - 1 tuntas, Telšių - 1 tuntas, Jūrų sk. - 2
tuntai); Padaryta kasmetinė seniūnų apklausa, laiku ataskaitas užpildė 6 seniūnai;
Atlikta TSDG analizė, rezultatai nepaskelbti - kol kas dar negalima daryti išvadų apie
gebėjimų kilimą, nes analizuota pirmą kartą; Pradėta vadovų monitoringo sistema registruojami privalomuosius ir LS mokymus pabaigę vadovai; Atnaujinta ir nuolat
pildoma mokymų metodikos duomenų bazė (MS biblioteka); Įvykdytas konkursas
„Tikrojo mazgo riteris“; GDDG suorganizuota Vadovų Oazė; Kasmetinio vadovų
sąskrydžio metu pravestas ugdomasis modulis (apie MOVIS); TOT (mokymai mokymų
vadovams), užsakomieji Pradžiamokslio kursai (2), Praktiniai pionerijos ir skautiškos
virtuvės mokymai, Draugininkų II lygio kursai, Draugininkų I lygio kursai, Pradžiamokslio
kursai, Lyderių kalvės mokymai (pat. skautams).
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● Renginių, veiklų trumpas aprašymas – renginio (veiklos) tikslas, dalyviai (kiek
dalyvių? kas jie tokie? iš kur?), kiti rezultatai.
Konkursas „Tikrojo mazgo riteris“
- nominuoti 27 vadovai iš 7
kraštų, laimėjo 12. Šiuo konkursu
stiprinama „ačiū“ kultūra LS.
Vadovų Oazė GDDG metu buvo pristatytas renginys
„Rowerway“, suorganizuota
seniūnų sueiga ir NVŠ naujo
etapo pristatymas. Tikslas - suteikti vadovams erdvę gauti ir dalintis svarbia
informacija, ar tiesiog pasišnekučiuoti stiprinant tarpusavio ryšius ir draugišką
bendravimą.
Akcija „10 naujų vadovų Tavo kraštui“ - dalyvavo Šiaulių kraštas. Per du mėnesius
buvo pritraukti ir apmokyti 7 nauji vadovai, kurie pasiliko tolimesnei veiklai.
Straipsnis: http://www.skautai.lt/index/article/id/2432
TOT (mokymai mokymų vadovams) - dalyvavo 10 dalyvių (iš įvairių kraštų), kurie
įsipareigojo per 2 metus pravesti bent 2 mokymus LS vadovams. LS mokymų
komanda labai sustiprėjo, lengviau planuoti ir laiku įgyvendinti mokymus.
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Straipsnis: http://www.skautai.lt/index/article/id/2435
Pradžiamokslio kursai (užsakomieji) - dalyvavo 8 nauji vadovai iš Tauragės (jūrų sk.
konf.), Klaipėdos, Šiaulių ir Vilniaus kraštų.
Praktiniai skautiškų pagrindų mokymai: pionerija + skautiška virtuvė - dalyvavo ir
sėkmingai baigė 8 dalyviai iš įvairių kraštų. Mokymai vyko pirmą kartą, ateityje
planuojama tobulinti mokymų programą ir formą.
Draugininkų II lygio kursai - dalyvavo ir sėkmingai baigė 10 dalyvių iš Vilniaus ir
Marijampolės kraštų. Šiais mokymais siekiama tęsti nuolatinį vadovų tobulėjimą ir
skatinti draugišką bendradarbiavimą.
Draugininkų I lygio kursai - 17 dalyvių iš įvairių
kraštų įgijo draugininkui reikalingas pagrindines
kompetencijas.
Pradžiamokslio kursai (nacionaliniai) - 6 dalyviai
(nauji vadovai) iš įvairių kraštų.
Lyderių kalvė - 8 patyrę skautai iš Vilniaus,
Marijampolės ir Panevėžio. Mokymai skirti ugdyti jaunąją kartą, ruošti potencialius
vadovus ir suaugusius savanorius, ateityje aktyviai veikiančius LS.
Šeimų stovykla – įvyko kasmetinė šeimų stovykla 2016 m. liepos mėn.

● Suplanuotos bet neįgyvendintos veiklos. Priežastys, kodėl nebuvo įgyvendintos
metų plane numatytos veiklos.
5 lektoriai baigę išorinius kompetencijos kėlimo kursus - atsižvelgiant į esamą
situaciją nebuvo poreikio.
Sukurti žmogiškųjų išteklių valdymo mokymų modulį (20 žmonių išbando modulį) 2016 m. gegužę - birželį dviejuose tarptautiniuose renginiuose - M.O.V.I.S. Vokietijoje ir
Europos regiono konferencijoje Norvegijoje sutarta su estų, latvių ir suomių atstovais
dėl tarptautinio mokymų projekto Baltijos šalims. Sudarytas veiksmų planas, tačiau
dėl žmogiškųjų išteklių ir poreikio estams ir latviams trūkumo, planas toliau nebuvo
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vykdomas. Ieškoma būdų įgyvendinti šį planą nacionaliniu, ne tarptautiniu mastu.
Tačiau kasmetinio LS vadovų sąskrydžio metu apie 15 LS vadovų dalyvavo MOVIS
(management of volunteers in scouting) pristatymo užsiėmime - tad galima sakyti,
kad šis punktas įgyvendintas iš dalies.
Vadovų knyga - neišleista. Visa medžiaga surinkta ir išgryninta dar 2015 m., tačiau dėl
lėšų ir savanorių trūkumo labai užsitęsė iliustracijų piešimas ir leidinio maketavimas.
Siekiant kokybės, knyga bus išleista 2017 m. pabaigoje.

● Neplanuotos, bet įgyvendintos veiklos. Kokie papildomi darbai, nenumatyti metų
plane buvo įgyvendinti. Nauji projektai, netikėti darbai ir pan.
Suorganizuoti ir pravesti Privalomieji mokymai (higiena, pirmoji pagalba ir turizmo
renginių organizavimas) - sudalyvavo ir privalomuosius pažymėjimus gavo 80 LS
vadovų ir savanorių iš įvairių kraštų.
Mokymai apie sveikatingumo metodų taikymą skautų veikloje NVŠ dalyvaujantiems
vadovams – ŽIS koordinatorė Dovilė Vinkevičiūtė prisidėjo prie mokymų programos
kūrimo ir įgyvendinimo.

● Bendras veiklos vertinimas. Kokios veiklos sritys metų eigoje veikė stipriai? Kokie
svarbiausi pasiekimai? Ką reikia tobulinti, stiprinti?
Dauguma veiklų buvo sėkmingai įgyvendintos, įvyko daug ir įvairių mokymų. Tačiau
dalyvių aktyvumas (skaičius) buvo gan mažas. Ypač jaučiasi skirtumas tarp kraštų apie 80% visų dalyvių buvo iš Vilniaus krašto. Iš visų kitų likusių kraštų per metus
mokymuose dalyvauja vos vienas ar nei vienas dalyvis. Po ilgo laiko vėl buvo
sudarytas ir paskelbtas visų metų mokymų planas, datos nekeičiamos, tad vadovai
turėjo galimybę iš anksto planuotis laiką. Ateityje bus stengiamasi stiprinti
komunikaciją, mokymus skelbti anksčiau, registracijai skirti daugiau laiko ir stengtis,
kad visa informacija apie mokymus ir kitus ŽIS renginius/projektus pasiektų visus
vadovus.
75

4. 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).
Susitikimas su interesantais, norinčiais prisidėti prie projekto; pristatyta tarptautinių
(Baltijos šalims) lyderystės mokymų idėja, aptartas poreikis ir galimos mokymų
programos kryptys. Rezultatas: mokymų idėjos rėmai.

● Kokie šio darbo rezultatai?
Rezultatas: mokymų idėjos rėmai. Pasiruošta tarptautinių mokymų idėjos pristatymui
MOVIS susitikimo Vokietijoje metu.

5. LS atstovavimas kitų organizacijų veikloje.

● Kokiuose kitų organizacijų renginiuose dalyvavo skyriaus nariai? (kitų Lietuvos ir
užsienio organizacijų, institucijų mokymai, konferencijos, susitikimai, stovyklos ir kt.)
MOVIS (management of volunteers in scouting) susitikimas Vokietijoje.

● Kas dalyvavo? Koks dalyvavimo tikslas?
ŽIS vedėja D. Vinkevičiūtė, vedėjos pavaduotoja B. Užkurienė, mokymų koordinatorė
M. Miliūnė.
Tikslas - apsikeisti vertinga patirtimi ir idėjomis su kitų šalių savanoriais dirbančiais
mokymų ir žmogiškųjų išteklių valdymo srityse. Užmegzti ryšius bendriems
tarptautiniams projektams.
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● Kokie dalyvavimo rezultatai? Kuo dalyvavimas naudingas Lietuvos skautijai?
Rezultatas: įsisavinta „Management of Volunteers in Scouting“ sistema, gauta daug
gerų idėjų žmogiškųjų išteklių valdymui ir mokymams LS, užmegzta daug vertingų
pažinčių. Pristatyti ir aptarti Baltijos šalių lyderystės mokymai potencialiems
partneriams. Rezultatas: sutarti tolimesni žingsniai ir terminai.
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Užsienio reikalų koordinatorės metinė veiklos ataskaita
1. Skyriaus sudėtis ir pareigos.

● Skyriaus narių sąrašas ir narių einamos pareigos.
gilv., sktn., vyr. sk. Beatričė Leiputė - skyriaus koordinatorė
gilv., sktn, vyr. sk. Jorė Astrauskaitė - skyriaus koordinatorės pavaduotoja
pat. sk. Matas Daunys - skyriaus koordinatorės pavaduotojas
pat. sk. Agnė Dambrauskaitė - Baltijos jūros subregiono koordinatorė
pat. sk. Eglė Saročkaitė - naujienlaiškio „Tarptautinės galimybės“ koordinatorė
vyr. sk. Inga Rainytė - Roverway delegacijos vadovė
psktn., vyr. sk. Barbora Drąsutytė - tarptautiškumo vystymas jaunimo programoje

● Neužpildytos pozicijos skyriuje. Ar yra pareigų, veiklos sričių, kur nėra žmonių?
Neįgyvendinta veiklos sritis, kuriai nėra žmogiškųjų išteklių - tarptautinių iniciatyvų
nacionaliniu mastu kūrimas ir įgyvendinimas.

● Žmonių poreikis. Kokiose srityse reikia daugiau žmogiškųjų resursų? (kokios
kompetencijos žmonių reikia ir kokiems darbams?).
Sritys ar pareigos, kurioms reikia daugiau žmogiškųjų resursų, nei yra dabar:
- Informacijos apie WOSM Europos ir kitų regionų naujienas, rengimas
- Nacionalinių delegacijų į užsienio stovyklas koordinatorius
- Kraštų atstovai tarptautinėms veikloms populiarinti
- Įsitraukimas į Lietuvos skautijos išorinio atstovavimo tinklą
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Kompetencijos, kurių reikėtų šioms sritims įgyvendinti:
- komunikacijos bei viešinimo socialiniuose ir kituose tinklapiuose įgūdžiai
- taisyklinga rašytinė lietuvių kalba bei geras anglų kalbos suvokimas informacijos
vertimui ir skelbimui
- minimali patirtis tarptautinėse veiklose
- dalyvavimo atstovavimo renginiuose ir darbo grupėse patirtis
- noras aktyviai įsitraukti į skyriaus veiklas

● Bendras skyriaus funkcijų įvertinimas. Kokios veiklos sritys veikė stipriausiai, kur reikia
daugiau žmonių?
Žmogiškųjų išteklių atžvilgiu, lyginant su 2015 metais, prie skyriaus 2016 metais prisijungė
du nauji nariai. Vienas iš jų pakeitė į kitą veiklos sritį skyriaus viduje perėjusį asmenį.
Skyriuje veiklas baigė vienas narys. Lyginant su 2015 metais trims užsienio stovyklų
delegacijoms vadovavusiais - skyriuje nebuvo tik specifinei vienkartinei veiklai
įgyvendinti reikalingų žmonių. 2016 metais daug laiko skirta patirties perdavimui naujai
prisijungusiems asmenims, siekiant užtikrinti vykdomų veiklų stabilumą ir tęstinumą.
Svarbu pastebėti, kad dauguma skyriaus narių turi ir kitas skautiškas pareigas, nariai
taip pat savanoriauja kraštų vienetuose. Taip pat, didelė dalis skyriaus atsakomybių
yra įgyvendinama atskirai mažose komandose ar savarankiškai, visi kartu skyriaus
nariai veiklas įgyvendina labai retai.

2. Skyriaus posėdžiai.

● Kiek per metus įvyko skyriaus posėdžių? Kiek žmonių juose dalyvavo?
Liepos mėnesį Vilniuje įvyko tarptautininkų ir kitų savanorių susitikimas, kuriame
dalyvavo 8 skautai, pasiruošę užkariauti (ar jau jį užkariavę) pasaulį. Sueigos metu
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buvo išsikelti 2016/2017 metų sezonui prioritetiniai tikslai ir generuotos idėjos veikloms,
kurios galėtų prisidėti prie šių tikslų įgyvendinimo. Trys pagrindiniai tikslai: 1) daugiau LS
narių įgija skautavimo patirties užsienyje 2) Užtikrinti sklandų LS atstovavimą
pagrindiniuose WOSM renginiuose 3) vadovų kompetencijos kėlimas. Birželio mėnesį,
Europos ir Eurazijos regionų skautiškų organizacijų atstovai susitiko Gruzijoje. Renginyje
dalyvavo Lietuvos skautijos atstovas brolis Sergėjus Staponkus. Vienas svarbesnių
renginio rezultatų - pasirašyta oficiali bendradarbiavimo sutartis tarp abiejų regionų
skautiškų organizacijų. Sergėjus pasakoja: „Vienas iš projektų – Taikos stovykla
Baltarusijoje, kurioje dalyvautų skautai iš Rusijos, Ukrainos, Armėnijos, Azerbaidžano.
T.y. iš tų regionų, kuriuose labiausiai jaučiamas priešiškumas. Kitas projektas kartu su
estų skautais – Gilvelio mokymai Eurazijos regionui. Turime patirties, žmogiškųjų resursų
ir noro“.
Taip pat, pagal poreikį yra atskirai susitinkama besiruošiant įvairiems renginiams ar
vykdant specifinę veiklą. Tokių susitikimų per metus įvyksta bent 5.

3. Veiklos plano ataskaita.

● Skyriaus per metus įgyvendintos veiklos (kas padaryta iš metų plano).
Dauguma metų pradžioje suplanuotų veiklų buvo įgyvendintos. Iki šiol, metų veiklos
plane dažnai vykdomi darbai kaip, pavyzdžiui, tarptautiniai atstovavimo renginiai
būdavo nepriskiriami strateginiam veiklos planui. Tai buvo pakeista planuojant 2017
metų veiklos planą. Svarbu paminėti, jog pagal veiklos planavimo sistemą, metų
bėgyje yra galimybė atsižvelgti į neplanuotus darbus ir juos įtraukti į vykdomas veiklas.
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● Renginių, veiklų trumpas aprašymas – renginio (veiklos) tikslas, dalyviai (kiek
dalyvių? kas jie tokie? iš kur?), kiti rezultatai.
Kasmet tarptautininkų komanda įgyvendina tiek naujai suplanuotas, tiek netikėtas
bei einamąsias veiklas. Einamosios skyriaus veiklos apima išorinę komunikaciją su
užsienio skautais, pagalba jiems atvykstant į Lietuvą, ieškant vienetų draugystėms
Lietuvoje ir kita. Kita kasmetinė veikla - vidinė komunikacija su Lietuvos skautijos
nariais. Skyrius, pasitelkdamas įvairias komunikacines priemones, informuoja narius
apie tarptautines galimybes, stovyklas, projektus ir renginius, prie kurių galima
prisijungti. Dar viena be galo svarbi skyriaus misija - edukacinė. Tarptautininkų
komanda dalinasi savo žiniomis su LS nariais, populiarina tarptautinį skautavimą ir jo
reikšmę skautiškame kelyje. URS nariai kasmet apmoko ir supažindina tarptautinių
renginių delegatus su įprasta atstovavimo praktika, taip pat - prisideda prie vienetų
vadovų kompetencijos kėlimo. 2016 metais tarptautinės veiklos pilotinis modulis buvo
išbandytas II lygio draugininkų mokymuose. Toliau supažindiname su 2016 metais
vykusiais tarptautiniais renginiais, kuriuose dalyvavo Lietuvos skautijos atstovai:
Pačioje 2016 metų pradžioje, sausio mėnesį, Gdanske, Lenkijoje įvyko kas trejus metus
organizuojamas Pasaulio skautų judėjimo organizacijos (toliau - WOSM) ir Pasaulio
skaučių asociacijos (WAGGGS) Europos organizacijų tarptautinių koordinatorių
(International
Commissioners) forumas.
Šįkart forume Lietuvos
skautijai atstovavo
tarptautinius reikalus 2016
metais koordinavusi sesė
Jorė Astrauskaitė ir naujasis
komandos narys - Matas
Daunys. Lietuvos skautijos
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nacionaliniame lygmenyje labai svarbu užtikrinti sistemingą Pirmijos narių kaitą ir
patirties dalinimąsi. Matas pasakoja: „<...> jau nuo pat pat pradžių buvo sudarytos,
taip vadinamos, mentoriavimo grupės. Jos nebuvo didelės, viso labo iš 6 žmonių – 3
naujokų ir 3 jau patyrusių tarptautininkų. Tad visada galėjau klausti, nagrinėtis, bei
gilintis ne tik su Jorės pagalba, bet ir su kitais skautais“. Nuoroda į straipsnį:
http://skautai.lt/index/article/id/2403
2016-ieji metai buvo ypatingai svarbūs WOSM Europos regiono gyvenime - nauja
strategija, naujas trimetis veiklų planas ir kiti svarbūs sprendimai buvo priimti Europos
skautų konferencijos metu. Birželio mėnesį vykusioje konferencijoje Lietuvos skautijai
atstovavo delegacijai vadovavusi Jorė Astrauskaitė, Tarybos narys Povilas Dabrila bei
URS narys Matas Daunys. Delegatai kiekvieną dieną žiniomis dalinosi su Lietuvos
skautijos nariais Facebook URS platformoje. Štai ką pasakoja s. Jorė: „Turime visų laikų
didžiausią lietuvišką delegaciją. Povilas su Matu, nors atrodo, kad labiau susidomėję
korėjietiškais saldainiais ir lipdukais, iš tiesų palaiko gerą tempą ir kas dieną vis geriau
susigaudo Europos regiono vingriuose - įtemptos diskusijos su kandidatais į komitetą,
situacijų nagrinėjimai, geriausio mūsų organizacijai sprendimo kūryba. Europa ir
pasaulis pilni galimybių, bet pasinaudojimui jomis reikia įdirbio. Liko arti, akėti ir nuimti
derlių!“. Dalyvių mokestį dalinai finansavo WOSM Europos regionas.
Jauniausias ir mažiausias WOSM regionas - Eurazija. Šiam regionui priklauso skautai iš
Armėnijos, Gruzijos, Baltarusijos, Ukrainos ir dar kitų aštuonių valstybių. Europos skautai
glaudžiai bendrauja su skautais iš Eurazijos, dalinasi patirtimi ir skautiškų organizacijų
valdymo pavyzdžiais, inicijuoja partnerystes ir bendrus projektus. Lietuvos skautijai
šiame renginyje atstovavo brolis Sergėjus Staponkus ir sudalyvavo istoriniame įvykyje bendradarbiavimo sutarties tarp WOSM Europos ir Eurazijos regiono pasirašymo. Brolis
Sergėjus parsivežė daug įspūdžių ir idėjų Lietuvos skautijos ir Eurazijos regiono skautiškų
organizacijų bendradarbiavimui, viena iš jų - bendri Medinių kauliukų mokymai.
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Šią vasarą Prancūzijoje praūžė vienas didžiausių metų renginių roveriams - tarptautinė
Europos stovykla „Roverway“. Stovykloje dalyvavo penkios sesės, kurios šiam
gyvenimo nuotykiu ruošėsi daugiau nei metus. Tai sesės Eglė Dinapaitė, Justina
Zokaitė, Goda Šimkonytė, Ugnė
Skorupskaitė ir delegacijos vadovė sesė
Inga Rainytė. Per visą laiką sesės viena
kita jau puikiai pažinojo, o tai - svarbus
komandinio darbo elementas. Sesės
dalyvavo žygyje kartu su skautais iš Čilės,
Norvegijos, Prancūzijos ir Vokietijos, o po
to visi kartu, drauge su dar keletu
tūkstančiu skautų iš viso pasaulio,
stovyklavo „Jambville“. Sesė Eglė dalinasi įspūdžiais: „Žygio negalėjome užbaigti dėl
užlieto kelio, bet turėjome galimybę pamatyti dinozaurų paliktų anspaudų ir toje
vietoje retų augančių augalų. Vėlėliau pasidalinome į dvi grupes: vieni pradėjo
darbus, kiti žaidė aktyvius žaidimus. Mūsų kelias Bécours kaimelyje turėjo tokius
bendruomenės darbus kaip: objektus žyminčių kelio ženklų gamyba, kurie skirti
mokymo tikslams, saules laikrodžio piešimas ant grindinio“.
Roverway stovyklos metu Prancūzijoje įvyko Europos skautų fondo narių susitikimas.
Susitikimo metu delegacijos vadovė s. Inga Rainytė pristatė 2014 metais fondo
finansuotų penkių Lietuvos skautijos projektų veiklas. Įgyvendinti Kauno, Telšių,
Ukmergės, Panevėžio ir Molėtų skautiškų vienetų projektai pritraukė į vienetus naujų
narių, į skautiškas veiklas įtraukė seniau pasitraukusius skautus, išmokė skautus naujų
įgūdžių bei suteikė tolimesnio mokymosi galimybes. Projektų veiklos ir rezultatai paliko
didelį įspūdį fondo nariams, kurie yra ir toliau pasiruošę bendradarbiauti su Lietuvos
skautija.
Įspūdžius skaitykite čia: http://www.skautai.lt/index/article/id/2482 ir čia:
http://www.skautai.lt/index/article/id/2489
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Dažnai planus griaunantys
paskutinės minutės pasiūlymai
būna įvykiai, palikę daugiausia
atsiminimų gyvenime. Taip
nutiko ir mūsų sesei Liepai
Gudaitytei, kuri, dalyvavusi
WOSM Europos atrankoje, buvo
pasirinkta kaip viena iš trijų
regiono atstovų nacionalinėje
Korėjos skautų stovykloje. Liepa,
kartu su dar dviem skautais iš Europos, dalyvavo taip vadinamoje operacijoje
„Daegu“, kurios metu ne tik dalyvavo skautiškoje stovykloje, bet ir turėjo galimybę
sudalyvauti Korėjos-Japonijos skautiškų organizacijų jaunimo forume. Štai ką Liepa
pasakoja: „Šio forumo tikslas buvo supažindinti mus su jų senosiomis ir naujosiomis
ekologinėmis vertybėmis: šventyklomis, senaisiais kaimais, išgyvenančiais savo
užsiaugintomis gėrybėmis bei naujuoju aplinkos saugotoju ir miesto pasididžiavimu –
Suncheon Bay – tai saugomas parkas, sukurtas buvusio sąvartyno vietoje. Pats
Suncheon'as yra kandidatas tapti „ekologiniu miestu“. Liepos įspūdžius galite
paskaityti čia: http://www.skautai.lt/index/article/id/2516
27.016 - tiek ir dar daugiau žingsnių
padarė sesė Agnė Dambrauskaitė,
dalyvavusi kasmetiniame „the
Baltic Sea Meeting“ Vokietijoje.
Kasmet vykstantis renginys
sukviečia skautiškų organizacijų
atstovus, veikiančius Baltijos jūros
regione. Šįkart susitikimo tema buvo
84

- 21 amžiaus iššūkiai ir skautiškų tradicijų sintezė jame. Agnė pasakoja, jog jau 11-ojo
neformalaus subregiono susitikimo dalyviai diskutavo ir bandė įsivaizduoti „<...>
„Skautybę berniukams“, parašytą 21 amžiuje – ar knygos pavadinimas, ar net pačio
judėjimo pavadinimas, būtų toks pat? Kokios vertybės, judėjimo tikslai būtų iškelti? Ar
knyga būtų parašyta vieno charizmatiško žmogaus, kaip lordas Baden-Powell‘is, o
gal tai būtų grupė iniciatyvių žmonių?“. Apie žingsnius skaitykite čia:
http://www.skautai.lt/index/article/id/2517
Spalio mėnesį sesė Augustė Slavickaitė, šimtmečio darbo grupės narė, dalyvavo
Budapešte vykusiame pasauliniame WOSM seminare apie programą „Messengers of
Peace“. Ši programa tinklas, jungiantis gerus
darbus darančius ir taiką
nešančius skautus visame
pasaulyje. Renginyje
Augustė susipažino su
programos teikiamomis
galimybėmis ir domėjosi,
kaip ją įgyvendinti
galėtume Lietuvos
skautijoje. Pristačiusi ir
pakvietusi renginio
dalyvius į Lietuvos skautų šimtmečio stovyklą, Augustė sužinojo kaip šia programą
įgyvendino šimtmetį atšventusi Rumunijos skautų organizacija, kaip Danijos skautai
įsigijo skautišką salą ir, kokie buvo kiti jau įgyvendinti projektai. Daugiau galite
paskaityti čia: http://www.skautai.lt/index/article/id/2530
Lapkričio mėnesį, tarptautiniuose mokymuose skautams, kurie savo organizacijas
atstovauja išorinėse struktūrose (pvz. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba LiJOT)
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Lietuvos skautijai atstovavo sesė Urtė Petrulytė ir brolis Povilas Dabrila. Prie Budapešte
vykusio renginio organizavimo prisidėjo WOSM Europos savanorė sesė Elena
Sinkevičiūtė. Sesė Urtė dalinasi įspūdžiais: ,,Pora kartų jau buvau dalyvavusi LiJOT
asamblėjose, bet tik nuvykusi į Budapeštą supratau, kaip glaudžiai visas jaunimas
Europoje susijęs. Suvokiau, kad žinių turėjau pakankamai, bet reikėjo to komandinio
darbo ir tų penkių dienų mokymų, joms pagilinti“.
Kasmetiniai tarptautiniai WOSM ir WAGGGS organizacijų mokymai „The Academy“
2016 metų lapkričio mėnesį vyko Kipre. Įprastai šie mokymai yra skirti nacionalinio
lygmens skautiškų organizacijų atstovams, kurie siekia pagilinti žinias ir kompetencijas
savanoriaujamoje
veikloje. Mokymų
metu vykdomos
sesijos, temomis:
skautiškų
organizacijų
atstovavimas
visuomenėje;
strategijos vystymas;
jaunimo įgalinimas;
lyderystė ir kita. Lietuvos skautijai renginyje atstovavo brolis Povilas Kripas,
savanoriaujantis organizacijos mokymų lektorių komandoje. Dalyvio mokestį ir
kelionės išlaidas dalinai finansavo WOSM.
Zdraveite (Здравейте) - taip sveikinamasi Bulgarijoje. Pagal Europos savanorių
programą (EST), Bulgarijos skautų organizacijoje savanoriavusi sesė Silvija
Bialoglovytė, visus metus praleido Varnos mieste. Metai - labai ilgas laiko tarpas, kurio
metu Silvija spėjo išeiti ir vėl sugrįžti į komforto zoną, patirti vietinių žmonių svetingumą,
susirasti draugų iš viso pasaulio ir pasidalinti skautiška patirtimi su skautais Bulgarijoje.
86

Būtent tai Silvija išskyrė, dalindamasi savanorystės įspūdžiais su visais Lietuvos skautais.
Iššūkio sau - būtent to ji linki visiems - keliauti, atrasti ir augti. Daugiau apie sesės Silvijos
patirtis: http://skautai.lt/index/article/id/2399
Šiais metais susibūrė ir darbus pradėjo World Scout Moot stovyklos delegacija.
Stovykla ateinančią 2017 vasarą vyks Islandijoje, kurioje susirinks keletas tūkstančių
skautų iš viso pasaulio. Lietuvos skautijos delegacijos vadovai sėsė Rūta Marija
Slavinskaitė ir brolis Mykolas Gerliakas lapkričio mėnesį turėjo galimybę sudalyvauti
stovyklos susitikime Islandijoje lapkričio mėnesį. Susitikimo dalyviai turėjo galimybę
prisidėti prie stovyklos programos kūrimo, gyvai išbandyti jau paruoštus programos
punktus ir pasiūlyti naujus. Lauksime dar daugiau pasakojimų kitais metais iš pačios
stovyklos!
2016 metų rudenį buvo patobulinta tvarka, ką reikia įgyvendinti grįžus iš tarptautinio
renginio. Lapkričio mėnesį įvyko Pirmijos susitikimas, kurio metu tarptautinių renginių
dalyviai, juose atstovavę Lietuvos skautijai, buvo pakviesti gyvai pristatyti savo patirtį
ir tolimesnius planus, siekiant įtvirtinti renginyje įgytas žinias ar kilusias idėjas.
Planuojama, kad tokie susitikimai vyks kartą per ketvirtį.

● Suplanuotos bet neįgyvendintos veiklos. Priežastys, kodėl nebuvo įgyvendintos
metų plane numatytos veiklos.
Dalis suplanuotų, bet neįvykusių veiklų buvo neįgyvendintos dėl neteisingo tikslo
įsivardinimo, prasto planavimo ar žmogiškųjų išteklių trūkumo. Kai kurių suplanuotų
veiklų rezultatai tik netiesiogiai priklauso nuo URS komandos pastangų.
Neįgyvendintos arba iš dalies įgyvendintos veiklos:
- Esamų tarptautinių programų apžvalga bei pilotinės programos parengimas atitinkamos kompetencijos žmonių trūkumas. Veikla įgyvendinta iš dalies - susitikta su
Jungtinės Karalystės skautais, dalyvaujančiais "Explorer Belt" programoje, analizuotos
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LS galimbės prisidėti prie "Duke of Edinburgh Award" programos.
- Visuose kraštuose įgyvendinama "Viso pasaulio draugo" (toliau - VPD) specialybė specialybei populiarinti 2015 metais buvo parengtas keliaujantis tarptautinių veiklų
lagaminas, kuris, iškeliavęs į pirmąjį kraštą nebuvo perduotas kitiems karštams. Dėl šios
priežasties, 2017-ais metais suplanuoti kitokie specialybės populiarinimo būdai.
- 50 proc. kraštų yra įgyvendinę Erasmus+ projektus - skautiškų vienetų projektų
sėkmės rezultatai tiesiogiai nepriklauso nuo URS veiklų, paraiškas vertina ir
finansavima skiria Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA)
- 20 dalyvių išklausė informacines sesijas apie Erasmus+ programą kasmetiniame
vadovų sąskrydyje - nuspręsta tokias informacines sęsijas kasmetiniame vadovų
sąskrydyje kartoti kas du metus (artimiausia - 2017 metais)
- Parengta ir išplatinta vaizdinė medžiaga apie tarptautinių skautiškų veiklų praktiką veikla neįgyvendinta dėl žmogiškųjų resursų trūkumo.

● Neplanuotos, bet įgyvendintos veiklos. Kokie papildomi darbai, nenumatyti metų
plane buvo įgyvendinti. Nauji projektai, netikėti darbai ir pan.
Iš anksto neplanuotos, bet metų bėgyje įgyvendintos veiklos:
- Pagalba Lietuvos skautijos atstovei ruošiantis
Korėjos skautų stovyklai
- Metų bėgyje buvo nutarta pasiūlyti WOSM
Europos regiono mokymus "Youngspokesperson
training" įgyvendinti Lietuvoje. Renginys neįvyko
dėl negauto Erasmus+ programos finansavimo.
- Iš naksto planuojant metų veiklas, nebuvo
planutoa dalyvauti Europos - Eurazijos regionų
susitikime bei pasauliniame "Messengers of
Peace" programos seminare.
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● Bendras veiklos vertinimas. Kokios veiklos sritys metų eigoje veikė stipriai? Kokie
svarbiausi pasiekimai? Ką reikia tobulinti, stiprinti?
Einamosios skyriaus veiklos vyko puikiai. Dažnu atveju einamųjų darbų palaikymas
užima labai daug laiko, todėl nelieka resursų kai kurioms suplanuotoms naujoms
veikloms įgyvendinti. Tobulinti reikėtų Lietuvos skautijos atstovavimo užsienio
renginiuose sistemą. Dažnai susiduriama su problema, jog mokymuose ar kitame
renginyje sudalyvavę asmenys atsivežtos patirties neperduoda kitiems skautams bei
tiesiogiai nepanaudoja naujų įgūdžių. Šią problemą bus bandoma spręsti ateinančias
metais, įgyvendinant naują išvykimo į renginius formatą, kurio metu būtų aiškiai
sutartos veiklos, kurios turėtų būti įgyvendintos grįžus iš mokymų ar kito skautiško
renginio. Taip pat planuojama atnaujinti atstovavimo, parengti atstovavimo
kaklaraiščio nuostatus. 2017 metais skyriaus laukia atsinaujinimas - planuojamas
koordinatoriaus pasikeitimas, plečiama komanda, tad labai svarbu tobulinti patirties
perdavimo ir narių apmokymo sistemą, kuri užtikrintų sistemingą veiklų įgyvendinimą ir
tęstinumą.

4. 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).
Kiekvienais metais URS nariai bendradarbiauja su kitais Pirmijos komandos nariais
perduodant informaciją apie ateinančius tarptautinius renginius, kurie yra aktualūs
kiekvieno skyriaus veiklos rėmuose. URS nariai padeda pasiruošti renginiams, suteikia
aktualią informaciją ne tik registracijos ar logistikos prasme, bet ir pagalbą norint
geriau pasiruošti renginiui turinio prasme.
2016 metais taip pat buvo glaudžiai bendradarbiauta su LS Taryba ruošiantis Europos
skautų simpoziumui bei konferencijai ir planuojant 2017 metų atstovavimo renginius.
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2016 metais taip pat nutarta atnaujinti atstovavimo nuostatus, veiklą planuojama
baigti 2017 metais.

5. LS atstovavimas kitų organizacijų veikloje.

● Kokiuose kitų organizacijų renginiuose dalyvavo skyriaus nariai? (kitų Lietuvos ir
užsienio organizacijų, institucijų mokymai, konferencijos, susitikimai, stovyklos ir kt.)
2016 m. rugsėjo mėnesį URS koordinatorė B. Leiputė dalyvavo „Maltos ordino“
jubiliejinėje konferencijoje. URS nariai taip pat bendrauja su LiJOT tarptautinių reikalų
atstovais ir dalyvauja Lietuvos jaunimo organizacijų tarptautinių reikalų atstovų
susitikimuose.
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