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LS tarybos XXI kadencijos veiklos ataskaita
LS tarybos sudėtis
Loreta Senkutė – pirmininkė
Mantas Pilkauskas – pirmininkės pavaduotojas
Gabija Didžiokaitė – pirmininkės pavaduotoja
Tomas Broga – narys
Donatas Barsys – narys
Povilas Dabrila – narys
Edita Andrijauskienė – narė
Paulius Chockevičius – narys
Justina Nakaitė – narė
Eglė Budrytė-Vilbikė – narė
Povilas Kripas – narys
Lina Dovydaitienė – narė
Vaidas Ulkė – narys
Rūta Šmitaitė – narė
Elena Sinkevičiūtė – narė
Juozas Žemaitis – narys
LS tarybos posėdžiai
2017 m. įvyko 6 posėdžiai, iš jų 2 išplėstiniai kartu su LS pirmija ir LS kontrolės komisija.
Taip pat per 2017 m. įvyko 10 elektroninių posėdžių. LS taryba svarstė 53 klausimus.
Atnaujinti arba parengti dokumentai 2017 m.:
 LS įžodžio davimo nuostatai
 LS narystės nuostatai
 LS uniformų nuostatai
 LS garbės ženklų nuostatai
 LS atstovų tarptautiniuose renginiuose nuostatai
 LS vyresniškumo laipsnių nuostatai
Sprendimai dėl naujų dokumentų poreikio:
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Nuspręsta parengti krizių valdymo planą. LS atstovai dalyvavo dviejuose
tarptautiniuose mokymuose, susirinko gerąją praktiką iš kitų skautiškų organizacijų.
Pradėta rengti planą.
 Nuspręsta atnaujinti LS strategiją. LS pradėjo kurti naują strategiją. Į kūrimo procesą
įtraukti LS tarybos, pirmijos bei po atviro kvietimo prisijungę organizacijos nariai.
 Sukurta Gilvelio kursų aprašas, patvirtinti reikalavimai kandidatams. Kursai integruoti
į LS mokymų sistemą.
 Nuspręsta atnaujinti LS įstatus pagal pakitusią situaciją bei Pasaulinės skautų
organizacijos reikalavimus. Įstatų projektas bus pateiktas svarstymui LS suvažiavime.
Pozicijos:




LS nusprendė aktyviai dalyvauti Višegrado-Baltijos šalių skautiškų organizacijų bloke.
Bendradarbiavimas apima informacijos pasikeitimą, politinius sprendimus
tarptautiniame lygmenyje, mokymus, delegacijų organizavimą į Pasaulio ar Europos
stovyklas.
Taryba suformavo aiškią LS poziciją Pasaulio skautų konferencijai.
Suteikti vyresniškumo laipsniai ir garbės ženklai

Paskautininko laipsniai suteikti: Vaidai Pozniakovienei, Gabrielei Jogminaitei, Gabrielei
Taujanskaitei, Dainiui Večerskui, Kristinai Dargevičienei, Martynai Varkalytei, Daurai
Polonskytei, Irenai Jankauskienei, Ingai Bumblauskaitei, Evaldui Einikiui, Justinai
Vyšniauskaitei, Laurai Burokaitei, Gedai Nakvosienei, Benui Masiui, Evelinai Jackevičienei,
Simonui Dapkui, Jūratei Baltrėnienei, Rūtai Burokaitei, Viliui Varkaliui, Audriui Vainoniui,
Matui Dauniui, Lukui Kornelijui Vaičiakui, Rusnei Daugėlaitei.
Skautininko laipsnis suteiktas: Povilui Kripui, Mildai Štukei, Astai Kederytei, Mildai Miliūnei.
Vyresn. skautininko laipsnis suteiktas: Ievai Brogienei.
Padėkos ordinai suteikti: Romualdui Prascevičiui (Šiaulių kraštas) ir Irmai Gorytei (Šiaulių
kraštas).
Bendradarbiavimas su Pirmija
LS taryba su pirmija turėjo du bendrus išplėstinius posėdžius, bendrą veiklą ties LS strategijos
kūrimu. Nuolat vyko konsultacijos tarp LS tarybos ir pirmijos narių.
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Sukurta bendra elektroninė konferencija klausimų aptarimui ir pozicijų susiderinimui. Tokiu
būdu sprendžiamos kasdienės veiklos ir sprendimų priėmimo atotrūkio klausimas, lengviau
galima dalintis informacija ir naujienomis, susiderinti pozicijas, koordinuoti veiklą.
Tarybos nariai dalyvavo LS pirmijos posėdžiuose, kartu lankė renginius, stovyklas.
Daugiau apie bendradarbiavimą tarp LS tarybos ir pirmijos skaitykite vyr. skautininkės I.
Brogienės ataskaitoje.
Stovyklų ir kitų renginių lankymo ataskaitos
Aplankytas Telšių krašto vadovų posėdis, kuriame pristatyta Tautinė stovykla, einamos LS
aktualijos.
Aplankytas Klaipėdos krašto vadovų posėdis. Bendrai Klaipėda veikia pavyzdingai. Jaunesni
vadovai veikia puikiai, tačiau ilgai skautaujantys vadovai sunkiai užleidžia vietą jaunimui. Yra
žmonių, kurie daro didelius darbus, bet bijo prisiimti atsakomybę. Rekomendacija: vadinti
žmones ir pareigas tikrais pavadinimais, kokiais ir veikia vienetuose.
Aplankyta Latvijos skautų šimtmečio stovykla.
Aplankytos Kauno krašto, Panevėžio krašto, Marijampolės krašto, Tauragės krašto, Jūrų skautų
konferencijos stovyklos.
Marijampolės krašto vasaros stovykla – oro sąlygos labai apsunkino veiklą, todėl ją vertinti
labai sunku. Improvizacija ir patirtis išgelbėjo stovyklą. Pastebimas vis didėjantis vyr. skautų
indėlis ugdant jaunesniuosius skautus.
Panevėžio krašto vasaros stovykla - pastebimas programos pat. skautams trūkumas arba
sunkumai juos sudominant. Tai gali sąlygoti mažas vyresniųjų skautų aktyvumas ir
dalyvavimas programoje.
Kauno krašto vasaros stovykla - stovykloje pradėta taikyti skilčių sistema. Tiek iš vaikų, tiek
iš vadovų buvo girdėti teigiami atsiliepimai. Tarptautiškumo aspektas stovykloje tikrai
praturtino programą.
Tauragės krašto vasaros stovykla - kaip ir kasmet skautiška, subalansuota programa. Stipri ir
kūrybiška pionerija.
Aplankyti Vilniaus krašto Skaisčio ir Kernavės tuntų, Kauno krašto sezono atidarymai /
uždarymai.
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Vilniaus krašto sezono atidarymai/uždarymai – stipri, pagal amžiaus grupes diferencijuota
programa. Didelis dėmesys skirtas lietuviškumo ugdymui ir tradicijų puoselėjimui.
Dalyvauta Lietuvių skautų sąjungos Europos rajono vasaros stovykloje.
Dalyvauta “Kalnų ereliai” bendrame Lietuvių skautų sąjungos ir Lietuvos skautijos renginyje.

LS atstovavimas
Psktn. Elena Sinkevičiūtė atstovavo Lietuvos skautijai WOSM pasaulio skautų konferencijoje
Azerbaidžane kartu su LS pirmijos užsienio reikalų skyriaus koordinatoriumi s. s. Matu
Dauniu.
Sktn. Mantas Pilkauskas atstovavo Lietuvos skautijai susitikimuose dėl XI forto teritorijos
naudojimo.
Sktn. Tomas Broga atstovavo Lietuvos skautijai: susitikime su Lietuvos skautų sąjunga;
susitikime su LR Seimo nariais Aušra Papirtiene, Gediminu Vasiliausku, LR Vyriausybės
sekretoriato vadove ir LR Ministro pirmininko patarėja dėl Skautų judėjimo metų veiklos
programos; susitikime su LR ŠMM viceministru dėl Skautybės Šimtmečio; susitikime su
Henriku Antanaičiu ir Giriumi Antanaičiu (LSS Australija) dėl 100 stovyklos Australijoje,
susitikime su LR SADM jaunimo skyriaus vedėja, viceministru, JRD direktoriumi ir
pavaduotoju dėl skautų šimtmečio veiklų pagal priemonių planą dalinio finansavimo;
susitikime su Savivaldybių asociacijos direktore; susitikime su Jurbarko sav. meru dėl taikos
sutarties sudarymo galimybių ir sąlygų teisminiame procese; susitikime su LR URM atstovais
dėl lėšų skyrimo skautų šimtmečio veikloms, dėl galimybės plačiau ministerijos kanalais
informuoti ambasadas apie vykdomą stovyklą; susitikime su Jėzuitų plėtros vadovu G. Bareišiu
dėl galimybės perimti Lietuvos skautijai dabar turimas patalpas Trakų g. 18, Kaune.
Sktn. Loreta Senkutė atstovavo Lietuvos skautijai: GSAT mokymuose Makedonijoje kartu su
vyr. skautininke I. Brogiene ir LS kontrolės komisijos pirmininke A. Kederyte; V4B3
susitikime Budapešte; susitikime su Lietuvos skautų sąjunga; susitikime su Lietuvos
savivaldybių asociacijos direktore.
Psktn. Povilas Dabrila atstovavo Lietuvos skautijai: LiJOT Pavasario ir Rudens Asamblėjose,
LiJOT vadovų klubuose, susitikime su Antanu Mikalausku dėl LiJOT Prezidento rinkimų,
LiJOT regioninių reikalų susitikime.
Sktn. Lina Dovydaitienė atstovavo Lietuvos skautijai susitikime su Lietuvos skautų sąjunga.
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Sktn. Paulius Chockevičius atstovavo Lietuvos skautijai: susitikime su LR URM; LiJOT
vasaros forume.
Psktn. Rūta Šmitaitė atstovavo Lietuvos skautijai krizių valdymo mokymuose (CISM
Individual Support Ir Group Crisis intervention) Airijoje.
Psktn. Vaidas Ulkė atstovavo Lietuvos skautijai: skautiškų organizacijų apskritajame stale
(išrinktas pirmininku), susitikime su Lietuvos skautų sąjunga.

Atstovavimo veiklos uždaviniai ir rezultatai
LiJOT: LiJOT 42 Asamblėjoje Urtė Petrulytė išrinkta LiJOT valdybos nare, o Lukas Kornelijus
Vaičiakas Kontrolės komisijos pirmininku.
WOSM: susibūrė Višegrado-Baltijos šalių grupė, visos LS pozicijos buvo pristatytos ir
palankiai įvertintos.
LR URM, LR ŠMM, LR ŽŪM: LS ir LR URM užmezgė bendradarbiavimo ryšius dėl skautų
šimtmečio metų ir stovyklos. LR ŠMM skiria dalinį finansavimą šimtmečio veiklų
įgyvendinimui. LR ŽŪM prisidės prie paramos maisto produktais TS „Laužų karta“.
LR SADM: gautas dalinis finansavimas (5.000,00 eur.) Pavasario šventei 2018 ir TS „Laužų
karta“.
Lietuvos savivaldybių asociacija: LS parengtas ir Savivaldybių asociacijos išsiųstas
pranešimas visoms savivaldybėms apie Skautų šimtmetį, kvietimas prisidėti prie
organizuojamų veiklų ir remti skautų vienetus finansiškai, kad kuo daugiau galėtų dalyvauti
veiklose.
Krizių valdymo mokymai: pasisemta patirties ir rengiamas organizacijai tinkantis krizių
valdymo planas.
GSAT: pasidalinta įžvalgomis su kitomis organizacijomis, sužinota apie kriterijus, vertinimą
bei GSAT pritaikomumą kuriant naują strategiją.
V4B3: pasirašytas memorandumas dėl bendradarbiavimo.
Skautiškų organizacijų apskritasis stalas: vyko pasirengimas skautų šimtmečio renginiams.
Susitikimas su LR Vyriausybe: aptartos galimybės integruoti veiklas į valstybės šimtmečio
programą. Aptarta galimybė Lietuvos skautijai būti partnere vykdant valstybės šimtmečio
programą.
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Susitikimas su Lietuvos skautų sąjunga: buvo kalbama apie organizacijų struktūras, jaunimo
programas ir kitas technines detales. Ateityje planuojama susitikimus daryti dažniau ir toliau
kalbėti apie bendrus projektus ir veiklas.
Bendros įžvalgos, komentarai apie organizacijos raidą
Svarbiausi pasiekimai 2017 m.: skautų judėjimas švenčia savo šimtmetį, vyksta daug skirtingų
didelio masto renginių, užmegztas bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis ir verslais,
kurie prisideda prie šimtmečio veiklų organizavimo ir įgyvendinimo.
Lietuvos skautija identifikuojama kaip partneris valstybei bei savivaldybėms rengiant
projektus ar vykdant jaunimo veiklas.
Kitos jaunimo ir skautiškos organizacijos mato Lietuvos skautiją kaip stiprią partnerę.
Organizacijos narių skaičius auga ir perkopė strategijoje nusimatytą tikslą.
Atnaujinama jaunimo programa, parengti prototipai, vyksta jaunimo programos testavimas.
Labai aktyviai vyksta tarptautinė veikla, vis daugiau žmonių, nepriklausančių LS pirmijai ar
tarybai, dalyvauja veiklose užsienio šalyse.
Įgyvendintas skautų šimtmečio dainų albumo projektas. Įrašyta ir išleista pirmoji skautiškų
dainų kompaktinė plokštelė.
Iššūkiai: 2018 m. baigiasi LS strategija, todėl pradėtas naujos strategijos vertinimo ir kūrimo
procesas. Į procesą įtraukta tiek LS pirmijos, tiek LS tarybos bei išoriniai atstovai, siekiant
mažinti atskirtį tarp nacionalinio ir regioninio lygmens.
Organizacijoje pastebimas vadovų skautiškų žinių trūkumas. Nepaisant, kad organizuojami
mokymai, į juos susirenkančių žmonių būna ne daug arba mokymai išvis neįvyksta dėl mažo
užsiregistravusiųjų skaičiaus.
Prastėja organizacijos vidinė kultūra, jaučiamas menkas atsakomybės jausmas už savo
pareigas, mandatą, nesidomėjimas organizacijos naujovėmis, nedalyvavimas siūlomose ar
privalomose veiklose, pasireiškiantis visuose lygmenyse.
Dėl išaugusio narių bei veiklų skaičiaus tampa sudėtinga valdyti organizaciją ir remtis vien tik
savanorišku darbu.
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LS pirmijos 2017 m. veiklos ataskaita
LS pirmijos sudėtis
Vyriausioji skautininkė – gilv. Ieva Brogienė
Vyr. skautininkės pavaduotoja – psktn. Justina Lukaševičiūtė
Administracinio skyriaus koordinatorė – psktn. Simona Kurtinaitytė
Žmogiškųjų išteklių skyriaus koordinatorė – sktn. Dovilė Pilkauskienė
Komunikacijos skyriaus koordinatorė – psktn. Eglė Šidlauskaitė
Užsienio reikalų skyriaus koordinatorius – s. s. Matas Daunys
Jaunimo programos skyriaus koordinatorius – psktn. Domas Nutautas
Tautinių bendrijų koordinatorius – s. s. Vytautas Beniušis
Paramos pritraukimo koordinatorius – s. s. Bernardas Roževič
Skautų judėjimo šimtmečio veiklų koordinatorė – vyresn. sktn. Benita Mincevičiūtė
NVŠ koordinatorės – sktn. Irma Gorytė, sktn. Janina Žvirblytė-Paslavičienė
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 2017 LS metų veiklos plano apžvalga

Skyrius

Planuota
įgyvendinti
veiklų

Įgyvendintos
veiklos

Įgyvendintos
dalinai veiklos

Neįgyvendintos
veiklos

Perkeltos
veiklos į
2018 m.

Administracinis
skyrius (AS)

6

6

0

0

0

Užsienio
ryšių
skyrius (URS)

10

5

1
(neįvyko
renginys ne dėl
LS kaltės)

4

2

6

1

2

3

1

9

5

1

3

3

Komunikacijos
skyrius (KS)
Jaunimo programos
skyrius (JPS)

10

Žmogiškųjų
išteklių
skyrius
skyrius (ŽIS)
Paramos
pritraukimo skyrius
Šimtmečio veiklos

17

11

1

5

3

4

2

0

2

0

5

5

0

0

0

Konkrečiau apie įgyvendintas / neįgyvendintas veiklas – toliau pateikiamose skyrių metinėse
veiklos ataskaitose. Lentelėje nėra pateikti duomenys apie neplanuotas, bet įgyvendintas
veiklas. Šios veiklos yra aprašytos prie skyrių pateiktų ataskaitų.

Galimos veiklų neįgyvendinimo priežastys

Kuriant 2015-2018 m. strategiją, buvo sutarta, kad į veiklos planą bus žiūrima lanksčiai, kad
nebus bijoma įtraukti papildomų veiklų, arba matant, kad numatyta veikla visiškai neturi
prasmės arba nekuria pridėtinės vertės LS nariams – jos atsisakyti. Žinoma, kai kurios veiklos
buvo neįgyvendintos, nes trūko žmogiškų pajėgumų, buvo susikoncentruota į administracines
veiklas.

Projektai
2017 metais Lietuvos skautija visapusiškam arba daliniam veiklų finansavimui pateikė 18
projektų paraiškų, o tai yra 4 paraiškom daugiau negu buvo pateikta 2016 m. 5 projektai nebuvo
finansuoti. 2 projektų laukiamas atsakymas. 1 projektas buvo skirtas dėl parodos Vilniaus
Rotušėje, patalpos gautos. Pilnai įgyvendinta ir atsiskaityta už 10 finansuotų projektų.
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, LR Kultūros
ministerijai, LR Užsienio reikalų ministerijai. 2017 m. Lietuvos skautija teikė paraišką pirmą
kartą į LR Kultūros ministeriją skautiškų dainų kompantinės plokštelės leidybai, dalinis
finansavimas buvo gautas. Finansavimas veiklų įgyvendinimui buvo skirtas: Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvių katalikų religinės šalpos
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fondo, Vydūno fondo, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, LR Kultūros tarybos,
LR Krašto apsaugos ministerijos.
Lentelėje pateikiami svarbiausi įgyvendinti projektai 2017 m.
Projekto

Projekto

Kas

Pagrindinės

pavadinima

tikslas

finansavo

projekto veiklos

Projekto veiklų rezultatas

s

Projekto

LS

lėšų

Projekto

biudžetas

indėlis

į

partneri

2017 m.

projektą

ai
Lietuvių
skautų
sąjunga.

Stiprinti
bendradarbiavi
mą tarp LS ir
Lietuvių skautų
sąjungos

Jaunimo
reikalų
departamenta
s
prie
Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerijos

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

Aplankytas
LSS
Š.
Amerikos ir Australijos
rajonai.
Vyko
nuolatiniai
susitikimai,
veiklų
derinimai su LSS.
Sėkmingai įgyvendintas II
skilčių konkurso etapas.
Projekto tęstinumas: kitais
metais planuojama priimti
LSS jaunimą dalyvauti LS
renginiuose, toliau dirbti
Šimtmečio
klausimais,
aplankyti
Šimtmečio
stovyklą JAV.

11.525,00
Eur

0,00 Eur

Augti!
Plėstis!
Užtikrinti!

Užtikrinti
Lietuvos
skautijos
pagrindinius
2015-2018 m.
strategijos
siekius: veiklos
kokybę, plėtrą ir
sudaryti sąlygas
ugdyti narių ir
savanorių
kompetencijas.

Jaunimo
reikalų
departamenta
s
prie
Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerijos

Mokymai,
nacionaliniai
renginiai,
LS
nacionalinio
lygmens
posėdžiai,
vykdomos
LS
akcijos nariams,
metodinės
medžiagos
užtikrinimas,
tarptautiniai
renginiai.

Suorganizuoti nacionaliniai
renginiai:
GDDG,
Pavasario
šventė,
LS
suvažiavimas,
vadovų
sąskrydis, BTU.
Įvyko Pirmijos ir Tarybos
posėdžiai,
išplėstiniai
posėdžiai.
Įvyko
mokymai
LS
nariams:
privalomieji,
draugininkų,
pradžiamokslis ir kt.

23.500,00
Eur

45.000,00
Eur

Laužų
karta

Stiprinti
bendradarbiavi
mą
su
kaimyninėmis
valstybėmis,
skatinti
tarptautines
veiklas
ir
kultūrinį
identitetą.

LR Kultūros
ministerija

Skautiškų dainų
kompaktinės
plokštelės
įrašymas
ir
leidyba

Įrašyta ir išleista skautiškų
dainų kompaktinė plokštelė

5.000,00
Eur

800,00 Eur.

Tiesiai
Šimtmetį

į

12

2017 m. Lietuvos skautijos vykdytuose projektuose dirbo: Ieva Brogienė ir Simona
Kurtinaitytė.
2017 m. buhalterines paslaugas teikė UAB „Skailita“, buhalteris Saulius Arlauskas.

Bendradarbiavimas
2017 m. vyr. skautininkė Ieva Brogienė kartu su 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 kraštų seniūnams, kraštų renginių
lankymas. Pirmija lankydama kraštus vykdė aktyvią komunikaciją apie artėjantį Skautybės
Šimtmetį, renginius ir artėjančią Tautinę stovyklą „Laužų karta“.
Po įgyvendintų vasaros stovyklų stovyklų viršininkai pildė ataskaitas pagal nustatytą formą.
Duomenis pateikė: Marijampolės, Tauragės, Klaipėdos, Telšių, Utenos, Panevėžio, Šiaulių
kraštų ir jūrų skautų konferencijos stovyklų viršininkai. Ataskaitos buvo pateiktos per vėlai
Alytaus krašto, o ataskaitos nepateikė Kauno kraštas, todėl duomenys nebuvo įtraukti į
analizavimą.
Vasaros stovyklų dalyvių narystę LS patikrino – Marijampolės kr., Panevėžio kr., Šiaulių kr.,
Utenos kr. Taikė papildomą stovyklos mokestį, jei LS nario mokestis nebuvo sumokėtas –
Marijampolės kr., Šiaulių kr., Utenos kr. LS narystės netikrino – Jūrų skautų konferencija,
Tauragės kr., Telšių ir Klaipėdos kr.
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Vasaros stovyklų dalyviai 2017 m.

Amžiaus grupių pasiskirstymas LS vasaros stovyklose 2017 m.
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Vasaros stovyklų finansai
Viso LS vasaros stovykloms gauta piniginės paramos: 32.563,00 €
*Neįskaičiuota daiktinės paramos vertė.

Vasaros stovyklų pagrindinės išlaidos
* Marijampolės ir Panevėžio kraštai maitinimą organizavo vienetais.
** Dužęs automobilio stiklas, pavogta plėvelė, mokestis už biotualeto tvarkymą.
*** Tualetai, vanduo, stovyklavietės nuoma, dovanos, kelionės, mediena, sumokėta mokyklai
už suteiktas paslaugas.
•

Iš 7 stovyklų, pateikusių ataskaitas, 4 stovyklos įgyvendino LS metų temą – Pionerija.

•

Iš 7 vykusių stovyklų 2-jose įvyko nutikimų, kai reikėjo kreiptis į medikus.

•

Iš 7 vykusių stovyklų vienos stovyklos dalyviai buvo apdrausti.
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Bendradarbiavimas su Taryba
2017 m. Lietuvos skautijos pirmija rinkosi į 7 posėdžius Vilniuje arba Kaune. Taip pat įvyko
du išplėstiniai (savaitgalio trukmės) Pirmijos ir Tarybos posėdžiai. Visų Pirmijos posėdžių
protokolų išrašus galima rasti www.skautai.lt.
4 Pirmijos posėdžiuose dalyvavo bent po vieną Tarybos atstovą.
Taryba ir Pirmija šiemet bendrai veikė ir įvairiose darbo grupėse, bei atskiruose darbo
procesuose.
Pirmijos skyrių koordinatoriai kartu su Tarybos nariais veikė darbo grupėse dėl LS nuostatų
atnaujinimo.
Pirmija aktyviai įsitraukė į Tarybos organizuojamą darbo procesą dėl esamos strategijos
vertinimo ir naujosios strategijos kūrimo.
Tarybos

narys

Paulius

Chockevičius

prisidėjo

prie

veiklos

„Nuspalvink

Lietuvą“ įgyvendinimo, taip pat apsiėmė sukoordinuoti procesus ir darbus dėl skautiškų dainų
kompaktinės plokštelės leidybos.
2017 m. įvyko 4 skautiškų organizacijų apskritojo stalo posėdžiai. Posėdžiuose kartu su vyr.
skautininke dalyvavo Tarybos nariai Vaidas Ulkė (AS pirmininkas) ir Tomas Broga.
2017 m. vasario mėn. įvyko susitikimas su LR Seimo nariais Aušra Papirtiene, Gediminu
Vasiliausku, LR Vyriausybės sekretoriato vadove ir LR Ministro pirmininko patarėja dėl
Skautų judėjimo metų veiklos programos, galimybės integruoti skautiškas veiklas į valstybės
šimtmečio programą. Aptarta galimybė Lietuvos skautijai būti partnere vykdant valstybės
šimtmečio programą. Susitikime dalyvavo Vyr. skautininkė kartu su Tarybos nariais Tomu
Rakovu, Tomu Broga ir buvusiu Tarybos nariu Visvaldu Varžinsku.
2017 m. rugsėjo mėn. įvyko susitikimas su Lietuvos skautų sąjunga, kurio metu buvo
pristatomos organizacijos, vykdoma jaunimo programa, vykdomi projektai, pasidalinta
informacija apie vykdomą LS strategiją.
2017 m. įvyko trys susitikimai su LR ŠMM viceministru. Buvo aptarti visi Skautybės 100
renginiai, kuriuose dalinai prisideda LR ŠMM. Visus metus vyko veiklų derinimas, galimas
finansų skyrimas. Suderinta dalinė finansinė parama konkursui Gražių dainelių daug girdėjau
2018 m., stovyklai „Laužų karta“, skautiškai konferencijai. Susitikimuose dalyvavo Vyr.
skautininkė kartu su Tarybos nariu Tomu Broga ir buvusiu Tarybos nariu Tomu Rakovu.
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2017 m. įvyko du susitikimai LR SADM jaunimo skyriaus vedėja, viceministru, Jaunimo
reikalų departamento direktoriumi ir pavaduotoju dėl 100 veiklų pagal priemonių plano dalinį
finansavimą. Susitikime kartu dalyvavo Tarybos narys Tomas Broga. Rezultatas: gautas
minimalus finansavimas (5000,00 eur.) Pavasario šventei 2018 ir TS „Laužų karta“.
2017 m. rugsėjo mėn. įvyko susitikimas su Savivaldybių asociacijos direktore. Susitikime kartu
dalyvavo Tarybos pirmininkė Loreta Senkutė ir Tarybos narys Tomas Broga. Rezultatas:
parengtas ir išsiųstas pranešimas visoms savivaldybėms apie Skautų šimtmetį, kvietimas
prisidėti prie organizuojamų veiklų ir remti skautų vienetus finansiškai, kad kuo daugiau galėtų
dalyvauti veiklose.
2017 m. spalio mėn. Kaune įvyko susitikimas su Jurbarko sav. meru dėl taikos sutarties
sudarymo galimybių ir sąlygų teisminiame procese. Kartu dalyvavo Tarybos narys Tomas
Broga ir Kontrolės komisijos pirmininkė Asta Kederytė. 2017 m. spalio mėn. įvyko susitikimas
Jurbarko savivaldybėje su meru, atsakinga NVŠ darbuotoja ir Jurbarko vadovėmis aptariant
galimybes toliau tęsti Jurbarko vadovėms veiklas NVŠ rėmuose.
2017 m. lapkričio mėn. įvyko susitikimas su LR URM atstovais dėl lėšų skyrimo skautų
Šimtmečio veikloms, dėl galimybės plačiau ministerijos kanalais informuoti ambasadas apie
vykdomą stovyklą. Susitikime dalyvavo Vyr. skautininkė ir Tarybos narys Tomas Broga.
2017 m. lapkričio mėn. įvyko susitikimas su Jėzuitų plėtros vadovu Gražvydu. Bareišiu.
Kalbėta apie galimybes perimti Lietuvos skautijai dabar turimas patalpas Trakų g. 18, Kaune.
Susitikime dalyvavo Vyr. skautininkė ir Tarybos narys Tomas Broga.
2017 m. lapkričio mėn. įvyko susitikimas su LR ŽŪM ministru. Kalbėta galimybė per
ministeriją siųsti prašymą dėl maisto paramos TS „Laužų karta“. Susitikime dalyvavo Vyr.
skautininkė ir Tarybos narys Tomas Broga.

Lietuvos skautijos ir VŠĮ Vilniaus skautų centro bendradarbiavimas stovyklose
„Skautai neskautams“ 2017 m.
Iš viso įvyko 4 stovyklos: dvi pamainos Jūrų skautai neskautams, viena pamaina Skautai
neskautams Šiaulių raj. ir viena pamaina Oro skautai neskautams. Stovyklose dalyvavo 312
vaikų, tai yra 42 vaikais daugiau negu 2016 m.
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Iš jų grįžtamojo ryšio anketą užpildė 82 vaikų tėvai. Taigi, anketą užpildė apie 26%
stovyklautojų tėvų.
Kaip vaikai/tėvai sužinojo apie šias stovyklas?
Naršydami
google:

8%
7%
32%
14%

Iš draugų, kurie
yra buvę “Skautai
Iš draugų skautų:
neskautams”
stovyklose:
Vaikas
anksčiau
yra buvęs
“Skautai

10%
29%

Ar gavote pakankamai reikalingos informacijos iki prasidedant stovyklai?

2%
Taip
Ne
98%

Kaip vertinate stovyklos trukmę?
Trukmė buvo optimali

Norėjosi ilgesnės

Norėjosi trumpesnės
4%
25%
71%
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Ar prieš / po stovyklos vaikas išreiškė norą toliau dalyvauti skautų veikloje?
Taip

Ne

Neapsisprendė

15%
22%

63%

Ar rekomenduotumėte mūsų organizuotas stovyklas savo draugams?
Nežinau
2%

Nerekomenduočiau
4%

Rekomenuočiau
94%

Kokius įspūdžius vaikas parsivežė apie stovyklos programą (ką jis / ji pasakojo, kas
labiausiai įsiminė, patiko ar nepatiko)?
Patiko (dažniausiai minima):

Nepatiko (dažniausiai minima):

-

Vadovai

-

Oras (pora pamainų buvo lietingos)

-

Intensyvi programa

-

Maistas (įvairios priežastys...)

-

Žygiai (ir sausumos, ir vandens)

-

Higienos sąlygos

-

Įvairios

aktyvios

pramogos

(žygiai,

buriavimas, sklandymas, balionas)
-

Judrūs žaidimai

-

Draugiškumas (vadovų ir vaikų)

-

Vakarai prie laužo

-

Maisto gamyba ant laužo
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Ko stovykloje trūko? (dažniausi atsakymai):
-

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

-

Švaros

-

Poilsio

Kuo galite pasidžiaugti? (dažniausi atsakymai):
-

Kad vaikas išbuvo

-

Gerais įspūdžiais

-

Vadovais, entuziazmu

-

Vaiko patobulėjimu (savarankiškumas, bendravimo įgūdžiai, naujos žinios)

-

Naujomis pažintimis, draugais

-

Buvimu gamtoje

Bendri pastebėjimai apie vykdytas stovyklas ir edukacines programas 2017 m.
1. Pradėtos organizuoti trumpalaikės edukacinės programos. Per 2017 m. pavasario-rudens
sezoną jų įvyko 16. Iš jų dvi – įmonėms, viena – suaugusiųjų gimtadienis, 13 – įvairios su
vaikais susijusios šventės (gimtadieniai, išleistuvės, šeimos susiėjimai).
2. Labai geri stovyklų ir edukacijų dalyvių atsiliepimai (apklausos po stovyklų anketos
duomenys pateikti aukščiau).
3. Prie skautų judėjimo prisijungę vaikai: apie 50 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.
4. Prie stovyklų organizavimo prisijungė oro skautai.
5. Nepersidengiančios stovyklų datos, visos stovyklos vyko liepos mėnesį. Tai iš dalies lėmė,
kad visose pamainose buvo maksimalus skaičius stovyklautojų, į visas pamainas registracijos
buvo uždarytos likus maždaug 1 savaitei iki stovyklos pradžios.
6. Dalį vietų „Šiaulių tunto skautai neskautams“ pamainoje užėmė vienos įmonės darbuotojų
vaikai. Tai sėkminga praktika, nes, nors jų mokestis buvo kiek mažesnis, tačiau tai vietiniai
vaikai, kurių dalis vėliau prisijungė prie skautų, be to, visos stovyklos vietos buvo užpildytos,
resursai išnaudoti optimaliai.
7. Visos stovyklos pelningos.
8. Reklama:
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- buvo išsiųsti reklaminiai laiškai maždaug 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;
- facebook paskyroje publikuojamos aktualios naujienos, o stovyklų metu - dienos foto
rinkinys;
- facebook paskyroje atsirado naujos rubrikos: „Nepasiklysk miške“, „Orų prognozės be
telefono“, „Kaip nepasipjauti“, kiekvieną savaitę išeina bent po vieną naujieną. Pasiekiamumo
vidurkis - 480 vartotojų;
- Facebook paskyra „Skautai neskautams“ patinka jau 2210 facebook vartotojams (per metus 327 nauji sekėjai).
9. Efektyvi komunikacija: kaip ir 2016 m., 98% laiškų ir facebook užklausų atsakyta greičiau
nei per 48 valandas, atsakyti visi skambučiai, artėjant stovykloms, el. paštu siunčiama aktuali
informacija sumažino individualių skambučių kiekį. Prieš stovyklas tradiciškai organizuoti
tėvų susirinkimai. Stovyklų metu kiekvieną dieną buvo dedamos nuotraukos iš tos dienos
stovyklavimo facebook paskyroje.
10. Komunikacija ir bendravimas tarp stovyklų viršininkų: tradiciškai, 2017 m. kovo mėn.
suorganizuoti mokymai ir pasidalinimas programomis pasiteisino, stovyklų štabai susipažino
tarpusavyje, taip pat su stovyklų programomis ir organizaciniais niuansais, pasinaudojo
patarimais ir gerosiomis praktikomis, kas leido užtikrinti geresnę visų stovyklų kokybę.
11. Oras: jūrų skautų abiejose pamainose labai lijo, dėl to buvo vaikų, kurie išvyko anksčiau
laiko.
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Lietuvos skautijos ir Skautų slėnio bendradarbiavimas 2017 m.
4 prioritetinės sritys, su kuriomis buvo dirbama 2017 m.:
1. Lietuvos skautų vardo populiarinimas Lietuvoje
- Dalyvaujama dideliuose renginiuose pristatant Lietuvos skautų veiklas Lietuvoje bei
užsienyje, kviečiant dalyvauti skautiškose edukacijose, stovyklose ir prisijungti prie skautiškos
veiklos.
2017 m. dalyvauta UPC organizuotoje Lietuvos mokykloms skirtoje parodoje Radviliškyje,
Litexpo Mokykla 2017.
Šis pastovus atstovavimas dideliuose renginiuose leidžia turėti pastovų kontaktą su visuomene,
kviesti ir drąsinti ateiti į organizaciją ar bent pabandyti mūsų siūlomas praktines veiklas.
- Edukacinės programos, dienos ir „Skautai neskautams“ stovyklos, užsakomosios programos.
Per šias praktines programas ne tik pritraukiama naujų narių į Lietuvos skautiją, bet intensyviai
dirbama su skautų vadovais bei patyrusiais skautais, kurie atlieka praktiką Skautų slėnio
programose ir veiklose. Per šiuos 4 veiklos metus ženkliai prisidėta prie dalyvaujančių skautų
vadovų praktinių įgūdžių formavimo ir naujų vadovų augimo.
2017 m. įvairiose Skautų slėnio programose dalyvavo per 400 nepilnamečių ir 110 suaugusių
dalyvių, 50 skautų vadovų ir 45 patyrę skautai (vadovavimo praktika).
- Skautiški renginiai Skautų slėnyje.
2017 m. vyko 3 nedideli skautiški renginiai: „Planetarų“ grupelės susitikimas bei 2 vadovų
praktiniai stovyklavimo mokymai. Iš viso dalyvavo 25 dalyviai.
2. Lietuvos skautų vardo atstovavimas užsienyje, tarptautiniai renginiai, projektai ir
užsienio skautų pritraukimas į Lietuvą
- Kasmet dalyvaujama Europos skautų ir skaučių centrų direktorių konferencijoje ir Europos
skautiškų centrų „Goose“ tinklo grupės susitikimuose. Šiais metais esame oficialiai priimti
kandidatais į „Goose“ tinklą. Šiame tinkle įgyjama labai svarbi skautiškų centrų valdymo ir
administravimo patirtis, užmezgamas bendradarbiavimas tarp centrų ir kuriami nauji
bendradarbiavimo projektai.
- Šiais metais labai aktyviai bendradarbiauta su Čekijos skautų centru „Kapraluv Mlyn“. 20162017 m. pagal Skautų slėnio EVS programą metams ten stažavosi Jūrų skautų konferencijos
sesė Leonora Smulskytė. 2017 m. sausio mėn. stažuotėje su Čekijos skautų centru, veiklomis
ir istorija susipažino Skautų slėnio savanoriai. Vasaros metu Kapraluv Mlyn vadovas Michal
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Medek lankėsi ir atestavo Skautų slėnį SCENES centro akreditacijai. Šiuo metu (2018 m.)
laukiama šio centro savanorio, kuris atvažiuoja EVS 6 mėn. savanorystei Skautų slėnyje.
- Bendradarbiauta su Maltos skautų centru ir organizacija. 2016-2017 ir 2017-2018 m. išsiųsti
2 savanoriai (2017 m. – Jūrų skautų konferencijos brolis Vykintas Petrikas). 2017 m. į Maltą
išsiųsta Lietuvos skautų grupė ir dalyvauta Maltos, Čekijos ir Lietuvos skautų centrų mainuose
ekologine tema.
- Olandijos skautų centras „Naaldenveld“ organizavo paramos pritraukimo akciją. Surinkta
parama buvo skirta Skautų slėnio vystymui ir pastatų statybai.
- WOSM SCENES centrų tinklas. Nuo 2016 m. prasidėjęs akreditavimo procesas yra pasiekęs
paskutinę fazę. Per šį laiką dalyvauta SCENES centrų vadovų konferencijoje, vadovų
mokymuose Kandersteg skautų centre, organizuota akreditavimo procedūra, adaptuotos Skautų
slėnio programos. Su Lietuvos skautija pasirašytas SCENES centro ir Nacionalinės skautų
organizacijos charteris.
- Mainai ir užsienio skautų pritraukimas Lietuvoje. Skautų slėnis, bendradarbiaudamas su kitais
skautiškais centrais ir organizacijomis, taip pat kviečia užsienio skautus atvykti į Skautų slėnį.
2017 m. Skautų slėnyje buvo organizuojami ERASMUS+ mainai, kur dalis dalyvių buvo iš
skautiškų organizacijų ir centrų. Skautų slėnio infrastruktūra naudojosi nemaža vokiečių skautų
grupė, kuri tyrinėjo Lietuvą. Iš viso 2017 m. Skautų slėnio veiklose dalyvavo 85 užsienio
dalyviai.
3. Bendri partnerystės projektai
- Skautų slėnio ir Lietuvos skautijos NVŠ (Neformalaus vaikų švietimo) programa Ukmergės
rajone. Galimybė turėti didesnį kiekį vaikų abejose programose bei turėti kasdienes veiklas,
leidžia stiprinti Jūrų skautų konferencijos Ukmergės jūrų skautus ir Skautų slėnį bei pritraukti
naujus narius į Lietuvos skautiją. Iš viso šiose veiklose dalyvauja per 120 Ukmergės rajono
vaikų (57 LS nariai).
- Optimist laivyno projektas tęsiamas nuo 2016 m., kurio metu iškeltas tikslas sukurti Optimist
laivų flotilę (8 laivai) ir transportavimo priekabą, tiesiogiai siejasi su Lietuvos skautijos Jūrų
skautų programos striprinimu bei atliepia Skautų slėnio tikslus – sudaryti sąlygas kokybiškai
vykdyti savo programas vandenyje bei stiprinti Jūrų skautus. Bendradarbiaujant pritrauktos
lėšos iš Europos skautų ir WOSM skautų platformos fondų. Projekto vykdymui iš šių fondų
pritraukta 3.951,87 Eur parama.
4. Abipusė parama
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Skautų slėnis per 2017 m. gavo paslaugų užsakymų iš Lietuvos skautijos – 983,15 Eur sumai.
Skautų slėnis pagal Jungtinės veiklos sutarties įsipareigojimus, už 2017 m. Skautų slėnio
infrastruktūros nuomą Lietuvos skautijai skiria 634,00 Eur paramą.
Kita svarbi 2017 m. informacija
* 2017 m. organizuota nemažai komercinių renginių ne tik Skautų slėnyje, bet ir už jo ribų.
Dalyvauta bendruose projektuose su kitomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis. Europos
savanorių tarnybos programa išplėsta iki 6 EVS savanorių Ukmergės r.
* 20.000,00 Eur investuota į Skautų slėnio infrastruktūros plėtrą – naujų pastatų statybas. Per
2017 m. pastatyti 2 funkciniai pastatai (planuojama juos pilnai įrengti ir pradėti eksploatuoti
iki 2019 m.):
1. „Baltas namas“ – elingas, dirbtuvės, lauko virtuvė ir 20 žmonių miegojimo vieta. Investicijos
2017 m. – 8.000,00 Eur.
2. „Pirtis“ – pirtis, 30 žmonių seminarams skirtas namas. Investicijos 2017 m. – 12.000,00 Eur.
Šios investicijos sudarys sąlygas Skautų slėnio veikloms vykti visus metus.
2018 m. planai:
1. Stovyklavietės infrastruktūros nuomos mokestį parai padidinti iki 4 Eur / nakčiai ir 20 Eur /
savaitei;
2. Skautų slėnio 2018 m. investicijos ir parama bus naudojama 2 kryptimis:
1) pradėtų pastatų užbaigimas, kad stovyklavietė atitiktų higienos normas (t.y. kanalizacija,
vandentiekis, drenažas);
2) filialo / sklypo įsigijimas prie Žirnajų ežero (atstumas 8 km).
Lietuvos skautija 2017 m. toliau vykdė neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programą
2017 metais 33 savivaldybėms pateikta ir jų akredituota 9 mėnesių trukmės LS NVŠ atnaujinta
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 1539 vaikai ir jaunuoliai –esami nariai, ir naujai susidomėję skautybe. 83
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,
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socialinių, iniciatyvumo ir kūrybingumo, komunikavimo, pažinimo, mokėjimo mokytis bei
dalykinių kompetencijų.
Vadinamasis vieno vaiko „krepšelis“ savo dydžiu savivaldybėse svyravo nuo 5 € iki 19 € vieno
vaiko ugdymui per mėnesį. Tarybos sprendimu dėl 60 proc. krepšelio lėšų panaudojimo
ugdymo reikmėms sprendė patys draugininkai, dėl 20 proc. sprendė 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, naudojamus neformaliojo ugdymo
metodus, vadovų kompetenciją. Sulaukta nemažai pagyrimų, skatinta į skautybę įtraukti dar
daugiau vaikų ir jaunuolių.
Dalyvių statistika pagal LS kraštus
(vadovautasi LS struktūriniais nuostatais, ne vienetų tradicijomis bendrai veikti su kitu
kraštu)
VAIKAI,
JAUNUOLIAI

SKAUTIŠKI
VIENETAI

VADOVAI

SKIRTOS LĖŠOS,
€

Alytaus miesto

82

3

4

6.995,20

Alytaus rajono

13

1

1

809,44

Iš viso

95

4

5

7.804,64

Jonavos rajono

50

2

2

5.250,00

Kauno miesto

40

2

2

8.865,00

Kauno rajono

51

2

3

3.887,00

Kėdainių rajono

9

1

1

993,00

Prienų rajono

125

6

4

8.891,00

Raseinių rajono

21 (I pusm.)

1

1

1.050,00

Iš viso

296

14

13

28.936,00

Klaipėdos miesto (kartu su jūrų
skautais)

47

4

4

3.408,00

Klaipėdos rajono

27/22

1

1

1.940,00

Kretingos rajono

25 (II pusm.)

1

1

1.277,00

Iš viso

94

6

6

6.625,00

20

1

1

1.960,00

SAVIVALDYBĖ
Alytaus kraštas

Kauno kraštas

Klaipėdos kraštas

Marijampolės kraštas
Kalvarijos

25

Kazlų Rūdos

14

1

1

1.236,00

Marijampolės

33

1

1

3.406,00

Šakių rajono

58

1

1

3.871,58

Vilkaviškio

22

1

1

1.703,00

Iš viso

154

5

5

12.176,58

Panevėžio miesto

122

8

8

8.954,00

Panevėžio rajono

126

5

8

12.684,00

Rokiškio rajono

20

1

1

1.452,00

Iš viso

268

14

17

23.090,00

Joniškio rajono

31

2

2

4.212,00

Pakruojo rajono

21

2

2

2.601,50

Šiaulių miesto

133

8

9

19.215,00

Iš viso

185

12

13

26.028,50

Jurbarko rajono

108 (I pusm.)

5

5

4.837,40

Šilalės rajono

42

2

2

3.496,00

Tauragės

20

1

2

890,07

Iš viso

170

8

9

9.223,47

Plungės rajono

53

3

2

3.680,00

Telšių rajono

52

3

3

3.708,16

Iš viso

105

6

5

7.388,16

Molėtų rajono

32

2

3

2.501,00

Visagino

22

1

1

2.112,00

Iš viso

54

3

4

4.613,00

Vilniaus miesto (kartu su jūrų
skautais)

32

2

3

1.335,00

Iš viso

32

2

3

1.335,00

Panevėžio kraštas

Šiaulių kraštas

Tauragės kraštas

Telšių kraštas

Utenos kraštas

Vilniaus kraštas

Jūrų skautų konferencija (Vilniaus m. vienetas ir Klaipėdos m. vienetas nurodyti prie miestų viršuje)
Kauno miesto

44

2

2

Ukmergės rajono

42

1

1

(prie Kauno
nurodyta)
3.495,00

Iš viso

86

3

3

3.495,00

1539

77

83

130.715,39

IŠ VISO
31 savivaldybė
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m.

Šimtmečio darbo grupė buvo suburta inicijuojant bendras Šimtmečio veiklas 2018 m. kartu
su Lietuvių skautų sąjunga. Šimtmečio darbo grupės nariai: Ieva Brogienė, Benita
Mincevičiūtė, Eglė Šidlauskaitė, Ignas Balza, Augustė Slavickaitė, Teodoras Mindaugas
Ramanauskas, Taidelė Gorodeckytė, Paulius Serapinas, Rusnė Daugėlaitė. Įvyko 2 darbo
grupės susitikimai, buvo sudėliotas veiklų planas 2017-2018 m. įgyvendinant 5 LS strategijos
prioritetą – Skautybės Šimtmetis. Susitikimų metu pasidalinta atsakomybėmis.
Sesė Benita Mincevičiūtė skautiškų organizacijų apskritojo stalo posėdžio metu buvo išrinkta
Skautų judėjimo šimtmečio veiklų koordinatore.
2017 m. vyko 3 susitikimai su Lietuvių skautų sąjungos vadovais. Susitikimų metų buvo
derinamos
detalės dėl trijų Šimtmečio stovyklų: Australijoje, Lietuvoje ir Amerikoje. Formuojamos ir
rengiamos vykimui delegacijos.
2017 m. 3 LS atstovai Taidelė Gorodeckytė (Vilniaus kraštas), Paulius Serapinas (Vilniaus
kraštas) ir Teodoras Mindaugas Ramanauskas (Panevėžio kraštas) dalyvavo Lietuvių skautų
sąjungos

stovykloje

JAV.

Pasakojimą

galima

rasti

čia:

http://www.skautai.lt/index/article/id/2650
2017 – 2018 m. 30 skautų iš Lietuvos dalyvavo pirmojoje Šimtmečio stovykloje Australijoje.
Pasakojimą galima rasti čia: http://www.skautai.lt/index/article/id/2698
Užpildytos 3 LS iniciatyvų paraiškos startavusiame LR Vyriausybės projekte „Šimtmečio
dovanos“. Iniciatyvos: Nuspalvink Lietuvą, Šimtmečio žygis ir Senas namas. Gruodžio 5 d.
iniciatyvų atstovai dalyvavo renginyje LR Vyriausybėje, skirtame įvertinti savanorišką veiklą.
2017 m. vyr. skautininkė Ieva Brogienė kartu su Dariumi Liutiku (ŽSO) dalyvavo keliuose
ekspertiniuose pasitarimuose su AB „Lietuvos paštas“ dėl skautiško pašto leidybos. Skautiškas
pašto ženklas bus išleistas 2018 m. pavasarį.
Dar 2015 m. buvo pateiktas pirmasis prašymas Lietuvos bankui dėl skautiškos monetos
išleidimo 2018 m. Po pirmojo prašymo pateikimo buvo pateikti dar trys papildomi prašymai,
tačiau Lietuvos bankas vis pateikdavo atsakymą, kad kreipiamės per anksti, kad dar nėra
svarstoma kokios bus išleidžiamos monetos 2018 m. Tačiau 2017 m. pradėjome intensyviau
bendrauti su Lietuvos banku. Po ilgų diskusijų ir nesutikus monetoje būti nurodytiems kaip
sukarinta struktūra, Lietuvos bankas tiesiog neįtraukė Skautų judėjimo Šimtmečio monetos į
2018 m. monetų leidybos planą. Pasitelkus į pagalbą LR Seimo narius įvyko susitikimas dėl
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Skautų judėjimo Šimtmečio monetos. Iš naujo pradėtos vesti derybos, kad moneta būtų išleista
2019 m.

Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis
2017 m. įvyko trys susitikimai pagal trišalę bendradarbiavimo sutartį su Ateitininkų federacija
ir Šaulių sąjunga. Susitikimo metu dalinamasi organizacijų renginiais, patirtimi NVŠ srityje,
naujienomis kuo ir kaip gyvena organizacijos. Derinamos bendros pozicijos LiJOT
renginiuose.
2017 m. gegužės mėn. bendradarbiaujant su Dalia Rukšėnaite iš Lietuvos skautų sąjungos, Vyr.
skautininkė Ieva Brogienė dalyvavo tiesioginėje LRT radijo laidoje, kurioje kalbėta apie
skautišką judėjimą ir artėjančio Šimtmečio veiklas, planus.
2017 m. gegužės mėn. Vyr. skautininkė Ieva Brogienė susitiko su Ignu Rusilu, fondo
„Jauniems“ direktoriumi. Lietuvos skautija buvo pagrindinis partneris įgyvendinant akciją
„Ištark. Išgirsk. Išsaugok“ didžiuosiuose miestuose: Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2017 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos skautijos delegacija (Vyr. skautininkė Ieva Brogienė,
Tarybos nariai Justina Nakaitė ir Vaidas Ulkė) lankė Latvijos Šimtmečio stovyklą. Vizito metu
pakviesta aktyviai dalyvauti Lietuvos TS stovykloje „Laužų karta“.
2017 m. rugsėjo mėn. Vyr. skautininkė Ieva Brogienė dalyvavo Vilniaus rinktinės pasieniečių
būrelių steigimo ir jų veiklos tobulinimo Vilniaus rinktinėje bei bendradarbiavimo aptarimo
susitikime. Pasidalinta gerąja praktika apie tai, kaip LS dirba su savo vienetais. Gautas
pasiūlymas iš Pasieniečių mokyklos pasirašyti bendradarbiavimo sutartį, kad stojantysis
skautas į Pasienio mokyklą gautų papildomą balą prie stojamojo balo. Derinamas
bendradarbiavimo sutarties turinys.
2017 rugsėjo mėn. įvyko susitikimas tarp LS ir LSS vadovybių, kurio metu buvo kalbama apie
organizacijų struktūras, jaunimo programas ir kitas technines detales. Ateityje planuojama
susitikimus daryti dažniau ir toliau kalbėti apie bendrus projektus ir veiklas.
2017 m. spalio mėn. Vyr. skautininkė Ieva Brogienė dalyvavo nacionalinio darbo su jaunimu
forume, rengtame Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Darbo grupėje buvo pasidalinta LS praktika apie NVŠ.
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Bendradarbiavimas su valstybiniu sektoriumi

Pastaruosius metus buvo minamas ilgas kelias, kad bendradarbiavimas su valstybiniu
sektoriumi stiprėtų. Buvo užmegzti tvarūs santykiai su LR Seimo nariais, ministerijomis. To
pasekoje, 2017 m. LR Seime suburta skautų draugų grupė, kuri padeda spręsti iškilusias
problemas, dalyvauja susitikimuose su miniterijomis.
Vis dažniau skautai yra kviečiami dalyvauti valstybei svarbiuose minėjimuose: Sausio 13osios, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios progomis LR Seime.
Gausi Lietuvos skautijos delegacija dalyvavo „Šimtas dienų iki šimtmečio“ starto paskelbime
LR Prezidentūroje.
2017 m. birželio mėn. vyko spaudos konferencija LR Seime dėl NVŠ reikalingumo, numatytų
NVŠ lėšų atstatymo 2018 metams.
LR ŽŪM antrus metus iš eilės išsiuntė paramos prašymą maisto produktams LS vasaros
stovykloms ir buvo gauta parama iš „Rokiškio sūrio“ visoms LS vasaros stovykloms.
2017 m. įvyko susitikimas su LR Prezidentės patarėja. Pristatytos skautų Šimtmečio veiklos,
aptartas TS stovyklos globėjavimo klausimas ir eiga. Susiderinta dėl BTU ir dėl sveikinimų
išeivijos skautams Šimtmečio proga. Susitikime kartu dalyvavo Pirmijos komunikacijos
koordinatorė Eglė Šidlauskaitė.
Visi kiti susitikimai įvykę su valstybinio sektoriaus atstovais yra pateikti prie punkto apie
bendradarbiavimą su Taryba, kadangi visuose susitikimuose kartu su Vyr. skautininke Ieva
Brogiene dalyvaudavo ir 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.
2017 m. Lietuvos skautijos nariai dalyvavo LiJOT pavasario ir rudens asamblėjose, plėtė
kompetencijas LiJOT organizuotuose žiemos ir vasaros forumuose.
2017 m. LiJOT pavasario asamblėjoje s. s. Lukas Kornelijus Vaičiakas (Telšių kraštas) buvo
išrinktas į LiJOT Kontrolės komisijos pirmininkus.

29

2017 m. s. s. Urtė Petrulytė buvo išrinkta į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT)
valdybą. Urtė LiJOT valdyboje yra atsakinga už LiJOT interesų atstovavimą užsienyje, bei
Lietuvoje. Ji formuoja Lietuvos ir Lietuvos jaunimo pozicijas įvairiais su jaunimo politika
susijusiais klausimais, tiek tas pozicijas atstovauja įvairiuose Europos Komisijos, Europos
parlamento, Europos tarybos renginiuose. Taip pat atstovauja LiJOT Europos jaunimo forume,
stiprina partnerystę su Šiaurės-Baltijos, bei Rytų partnerystės valstybių jaunimo organizacijų
taryboms.
Psktn. gint. Elena Sinkevičiūtė Pasaulio skautų judėjimo organizacijoje, Europos skautų
regione vadovauja Išorės atstovų komandai, kurios pagrindinė užduotis atstovauti Europos
skautų regionui Europos Sąjungos, Europos Tarybos institucijose, kitose nevyriausybinėse
organizacijose siekiant įgyvendinti WOSM Vizijos 2023 tikslus, Europos skautų regiono
konferencijos nutarimus, Regiono trijų metų darbo plano uždavinius. Pagrindiniai politiniai
procesai ir temos, kurioms komanda siekia daryti įtaką Europos Sąjungoje ir Europos taryboje:
neformalaus ugdymo pripažinimas, savanorystės plėtra, geresnės finansavimo galimybės
jaunimo organizacijoms, jaunų žmonių teisių apsauga, geresnės galimybės jaunų žmonių
pilietiniam aktyvumui ir dalyvavimui sprendimų priėmime Europoje ir nacionaliniame
lygmenyse.
Gilv. sktn. vyr. sk. Justina Baliūnaitė 2016-2019 m. Pasaulio skautų judėjimo organizacijoje
(WOSM), Europos skautų regione dalyvauja darbo grupėje „Įgūdžiai gyvenimui“. Ši darbo
grupė yra dalis vienos iš penkių pagrindinių WOSM veiklos krypčių – „Švietimas visiems“.
Justinos darbo grupė „Įgūdžiai gyvenimui“ (angl. k. „Skills for Life“) yra atsakinga už:


WOSM parengtų pasaulinių politikų įgyvendinimą Europos regiono nacionalinėse
asociacijose;



Įgūdžių ir kompetencijų, įgytų skautaujant, atpažinimą bei pripažinimą ir pripažinimo
sistemų sukūrimą Europos regiono nacionalinėse asociacijose;



Naujųjų technologijų naudojimą kaip skautiškos edukacijos metodą;



Suaugusiųjų savanorių skautavime valdymo tinklo (MOVIS) koordinavimą.

Per 2017 metus Justina darbo grupės veiklą pristatė WOSM ir WAGGGS organizuotoje
Akademijoje (spalio 31 d. – lapkričio 5 d., Esztergom, Vengrija), kur vedė dvejas mokymų
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temas, taip pat įgyvendino tarptautinį MOVIS tinklo susitikimą (gruodžio 7 - 11 d., Barselona,
Ispanija).
2017 m. ordinai Už nuopelnus buvo suteikti
Jūrų skautų konferencija: Astai Kederytei, Deividui Brokui, Ievai Skiparytei, Ugnei
Skorupskaitei, Jūratei Žiūkienei, Jorūnei Vyšniauskytei-Rimkienei.
Kauno kraštas: Jolitai Pranskūnienei, Ramunei Knatienei, Natalijai Lebedevai, Danguolei
Žeglovai, Tomui Rimkui, Aušrai Polonskienei, Gražinai Pužauskienei, Eglei Čaplinskienei,
Ritai Kapočienei, Ingai Rainytei, Mantei Voverytei, Renatai Grubinskei, Nomedai Bepirštytei.
Alytaus kraštas: Justinai Milutytei.
Utenos kraštas: Gitanai Ivanovienei.
Panevėžio kraštas: Jurgitai Kuprinskienei, Vaidai Bakšienei, Editai Vanagienei, Ingai
Bučiūnienei, Evelinai Jackevičienei, Kasparui Vaičeliui, Kristinai Podėnaitei, Eimantui
Martinaičiui.
Šiaulių kraštas: Remigijui Pozniakovui, Šarūnui Montvilui, Edvinui Šereivai, Gvidui
Čekanauskui, Mangirdui Šlapeliui.
Pirmija: Eglei Šidlauskaitei.
Tauragės kraštas: Mildai Miliūnei.
Vilniaus kraštas: Laurai Burokaitei, Aismantui Čenkui, Benui Masiui, Urtei Alksninytei,
Kiprui Sereikiui, Gabrielei Radzevičiūtei, Martynui Raugevičiui.
Marijampolės kraštas: Eglei Budrytei-Vilbikei.
Telšių kraštas: Julijai Bytautaitei.
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Svarbiausi LS metų veiklos partneriai ir rėmėjai
Jaunimo reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – einamųjų organizacijos
veiklų dalinis finansavimas.
Lietuvių Katalikų religinės šalpos fondas – dalinių organizacijos veiklų finansavimas.
Vydūno fondas – dalinių organizacijos knygų leidybų finansavimas.
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras - dalinių organizacijos veiklų finansavimas.
LR Kultūros ministerija – dalinių organizacijos veiklų finansavimas.
LR Krašto apsaugos ministerija – dalinių organizacijos veiklų finansavimas.
Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės – dalinių organizacijos veiklų finansavimas.
LR Žemės ūkio ministerija – veiklų partneriai.
Skautų paramos fondas – veiklų partneriai.
VŠĮ „Skautų slėnis” – veiklų partneriai.
VŠĮ „Vilniaus skautų centras” – veiklų partneriai ir rėmėjai.
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.
Lietuvos universitetų moterų asociacija – dainų konkurso rėmėjas.
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Administracijos skyriaus metinė veiklos ataskaita
Asmenų administracijos pozicijose sąrašas
Nuolatos skyriuje dirbantys asmenys: sk. v. Simonas Dapkus – atsakingas už nario
pažymėjimą, vyr. sk. Rūta Račkaitytė – atsakinga už duomenų bazės atnaujinimą, psktn. Justina
Milutytė – atsakinga už atributiką, s. s. Marius Kilimonis, sktn. j. b. Jurgis Uleckas – atsakingi
už ūkį, gilv. vyr. sktn. vyr. sk. Benita Mincevičiūtė – atsakinga už nacionalinius renginius,
psktn. vyr. skautė Justina Lukaševičiūtė – atsakinga už akcijos „Betliejaus taikos ugnis“
koordinavimą, s. s. Gabija Vaitkevičiūtė – atsakinga už naujienlaiškio rengimą, psktn. vyr. sk.
Simona Kurtinaitytė – skyriaus koordinatorė.
Laikini skyriaus savanoriai: pat. sk. Simona Bataitytė, psktn. Martyna Varkalytė, vyr. sk. Ieva
Paškauskaitė, vyr. sk. Ona Gintė Uldinskaitė, pat. sk. Simona Mickevičiūtė, pat. sk. Ūla
Ginelevičiūtė, pat. sk. Skirmantė Vaičiūtė, pat. sk. Aurėja Bilevičiūtė, pat. sk. Paulina
Leškevičiūtė, pat. sk. Adelė Zajančkauskaitė, pat. sk. Gabrielė Mačerauskaitė, pat. sk. Monika
Nekrošiūtė; pat. sk. Monika Želvytė.
Skautiška parduotuvė
2017 m. atributikos skyriaus kuratore buvo psktn. Justina Milutytė. Metų eigoje buvo tęsiama
prekyba elektroninėje parduotuvėje, bedradarbiauta su UAB Montis Magia bei WOSM
skautiška parduotuve. Bendradarbiauta su organizacijos nariais, vienetų vadovais, aprūpinant
juos skautiškomis prekėmis, inventoriumi. 2017 m. eigoje atnaujintas prekių katalogas.
Atributika taip pat prekiauta nacionalinių renginių metu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Vasaros
stovyklų metu atributika prekiauta nebuvo.
2017 m. buvo užsakytos 408 uniformos. Parduota atributikos už 26.597,78 Eur.

33

Pardavimo vieta
Internetinė

Detalizacija
2015

Detalizacija

Suma 2015

2016

Suma 2016

Detalizacija
2017

Suma 2017

-

4.666,75 Eur

-

5.742,85 Eur

-

6.944,30 Eur

-

1.872,60 Eur

-

2.197,30 Eur

-

2.316,29 Eur

Suvažiavimas

538,00 Eur

538,00 Eur

231,50 Eur

231,50 Eur

90,00 Eur

90,00 Eur

GDDG

455,60 Eur

455,60 Eur

744,10 Eur

744,10 Eur

1.030,61 Eur

1.030,61 Eur

Pavasario šventė

889,00 Eur

889,00 Eur

921,30 Eur

921,30 Eur

631,17 Eur

631,17 Eur

Sąskrydis

90,00 Eur

90,00 Eur

300,40 Eur

300,40 Eur

564,51 Eur

564,51 Eur

530,98 Eur

724,56 Eur

-

-

370,50 Eur

411,50 Eur

640,1 Eur

13.248,7 Eur

23.060,55 Eur

14.380,8 Eur

22.662,13 Eur VISO:

34.334,06 Eur VISO:

26.597,78 Eur

parduotuvė
Nacionaliniai
renginiai

Vasaros stovyklos
Nacionalinėje
būstinėje
Išorės

projektai

(NVŠ)
VISO:

Organizacijos ūkis
2017 m. tęsiami organizacijos narių duomenų bazės atnaujinimo darbai. Metų eigoje pasikeitė
namo ūkvedys - psktn. j. b. Valdą Pupelį pakeitė sktn. j. b. Jurgis Uleckas. Namo ūkvedžio
pozicija yra apmokama. Mėnesio atlyginimas 150,00 Eur.
2017

m.

nacionalinėje

būstinėje

nakvojo

28

kartus,

iš

viso

293

žmonės.

Intensyvus organizacijos nacionalinių mokymų, renginių planas, namo tvarkos palaikymas ir
didėjantis narių skaičius darė įtaką didėjančiam lankytojų skaičiui.
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Nacionaliniai renginiai
2017 m. organizuoti jau tradiciniai nacionaliniai renginiai – dainų konkursas „Gražių dainelių
daug girdėjau“, vadovų suvažiavimas Vilniuje, LR Seimo rūmuose, Pavasario šventė
Klaipėdoje ir vadovų sąskrydis, Betliejaus Taikos Ugnies akcija, „Nuspalvinkim Lietuvą“.
Skautų dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau 2017“
Sausio 21 d. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje-daugiafunkciniame centre vyko jau XVIII
skautų dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“, kuris buvo skirtas vyr. skautininko
Felikso Šakalio 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Finale dalyvavo skautai iš visų 10
kraštų, pasirodė 42 kolektyvai (solistai, duetai-trio ir ansambliai). Visi konkurso atrankų
dalyviai turėjo atlikti: privalomą lietuvių liaudies dainą „Šią naktelę per naktelę“, dainą apie
tėvą / tėvulį ir laisvai pasirinktą dainą. Atrankiniai turai kraštuose vyko 2016 m. lapkričiogruodžio mėnesiais. Konkursą organizavo nacionalinių renginių koordinatorė gilv. vyresn.
sktn. vyr. sk. Benita Mincevičiūtė. Konkursą rėmė 7 įstaigos ir organizacijos, bei privatūs
asmenys, savo prizus konkurso dalyviams įsteigė ir atskiri skautiški vienetai. Buvo pagaminti
skautiški šaukštai su logotipu. Bendra konkurso sąmata – 8.500,00 Eur, iš jų 5.700,00 Eur –
rėmėjų lėšos. Konkursą vedė aktorius br. Eimutis Kvosčiauskas, tai suteikė renginiui
profesionalumo. Vyr. skautininkės prizas įteiktas Vilniaus krašto Kernavės tunto Jorės vyr.
skaučių ansambliui. Konkurso dalyviai taip pat buvo apdovanoti ir specialiais organizatorių
prizais: Už privalomą dainą „Šią naktelę, per naktelę” - Vilniaus krašto Skaisčio tunto Ragės
draugovės Gervių skilties ansamblis, už lietuvių liaudies dainą apie tėvą - Klaipėdos krašto
Salanto draugovės solistė Milda Šečkutė. Žiūrovų prizas atiteko Vilniaus krašto Skaisčio tunto
Ragės

draugovės

Gervių

skilties

ansambliui. Konkurso metu vadovai galėjo
apsilankyti jau tradicinėje, nacionalinių
renginių

metu

veikiančioje,

„Vadovų

oazėje“. Pertraukos metu dalyviai šoko su
folkloro ansambliu „Goštauta“, bendravo ir
dalinosi

skautiškomis

istorijomis.

Po

konkurso visi dalyviai buvo nustebinti 100-
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u tortų. Be finalininkų buvo apdovanoti konkurso „Tikrojo mazgo riteriai“, 100-mečio
kryžiažodžio nugalėtojai, 5-i pirmieji vienetai, susimokėję LS nario mokestį už 2017 m. bei
Pionerijos konkurso laimėtojai.
Lietuvos skautijos Pavasario šventė „Senamiesčio Jūrmylė“
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. 2017 m. Pavasario
šventę organizavo Klaipėdos kraštas. Šventė
vyko Klaipėdoje. Lyginant su 2016 metais, į
Pavasario šventę atvyko 200 dalyvių mažiau – 1540. Surinktos lėšos: 13.085,00 Eur - dalyvio
mokestis.
LS vadovų sąskrydis „Vis budžiu!“
Rugpjūčio 18-20 d. šimtmečio stovyklos „Laužų karta“ vietoje, Rumšiškių muziejaus
teritorijoje, įvyko tradicinis Lietuvos skautijos vadovų sąskrydis, kuris pirmą kartą sukvietė
skautus iš visų skautiškų organizacijų. Kasmet vykstantys sąskrydžiai yra skirti padėkoti skautų
vadovams už jų savanorišką veiklą 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 pasiruošti
ateinančiam skautų judėjimo šimtmečiui, bei
dalintis patirtimi skautiškoje veikloje. Savo
žiniomis ir planuojamomis veiklomis dalinosi
skautai, skautų draugai bei LR KAM ir
Lietuvos gėjų lygos lektoriai.
Sąskrydyje dalyvavo 175 dalyviai iš 6
skautiškų organizacijų.
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LS vadovų sąskrydžio išlaidos: 2.206,00 Eur, surinkta dalyvio mokesčio – 447,00 Eur, 300,00
Eur projektinės lėšos, organizacijos indėlis – 1.459,00 Eur.

Akcija „Nuspalvink Lietuvą!“
2017 m. įgyvendinta akcija „Nuspalvink Lietuvą!“, skirta padėti seneliams ar šeimoms
gyvenančioms nuosavuose namuose, tačiau neturintiems galimybių tvarkyti savo namo fasado
ar vidaus patalpų. Akcijos metu 3 vyresniųjų skautų vienetai iš Vilniaus ir Marijampolės
keliavo pas senelius ir vienišas šeimas įnešti į jų gyvenimus naujų spalvų bei naujų nuotykių.
Per šiuos metus buvo nuspalvinti 2 namai: Vilniuje ir Marijampolėje. Akcijos dalyviai, namų
šeimininkai,

buvo

atrinkti

bendradarbiaujant

su

Maltos

ordinu

ir

Caritu.

Akcija „Nuspalvink Lietuvą!“ šiais metais įtraukė daugiau nei 40 vyresniųjų skautų ir kvies
visus

vyresniuosius

skautus

prisijungti

prie

Lietuvos

spalvinimo

2018

metais.

Akcija „Prie seno namo"
Akcijos metu skautai buvo nuo pamatų apšiltintas neįgaliai moteriai priklausantis namas
Senuosiuose Trakuose. Dvi dešimtys Lietuvos skautijos skautų iš visos Lietuvos (Vilniaus,
Kauno, Panevėžio, Marijampolės, Tauragės, Ukmergės) Trakų g. 33 name mokėsi dirbti
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įvairiausiais statybos įrankiais, tam, kad atstatytų stogą, apšildytų sienas, pakeistų langus ir
duris. Pasitelkdamas aštuonerių metų darbo patirtį statybose, darbus kuravo projekto idėjos
autorius skautas iš Olandijos Melvin Roy van den Berg, o savanorių gyvenimą bei srautus
dėliojo sesė gintarė Ugnė Skorupskaitė (Jūrų skautų konferencija), bei brolis skautas vytis
Teodoras Mindaugas Ramanauskas (Panevėžio kraštas). Projekto dalyvių nuoširdų darbą
lydėjo nuolatiniai fiziniai iššūkiai, gilios diskusijos, naujos draugystės ir jausmas, kad mažais
žingsniukais kuriamas gražesnis pasaulis.

Betliejaus Taikos Ugnis (BTU)
Jau tradiciškai prieš Šv. Kalėdas skautai Lietuvoje kvietė miestiečius dalintis šiluma ir į namus
parsinešti truputėlį taikos bei šilumos. Betliejaus Taikos Ugnies akcija šiais metais prasidėjo
šūkiu: „Kelyje į taiką“. Akcija kviečia mus bendrauti ir skleisti taiką pirmiausia artimoje
aplinkoje. Mes, skautai, šauliai ir ateitininkai, stengiamės skatinti taiką ir supratingumą mažais
žingsneliais. Taikos šviesa iš Jėzaus Kristaus gimimo grotos Betliejuje mums yra ženklas
taikos, kuri, nepriklausomai nuo religijos ar tautybės, jungia visus žmones. Lietuvą ugnis
pasiekė gruodžio 18 d. Šiais metais BTU rengimo grupėje Lietuvos skautiją atstovavo vyr. sk.
psktn. Justina Lukaševičiūtė (LS pirmija). Lietuvos skautai ugnį perėmė iš lenkų skautų
organizacijos ZHP Związek Harcerstwa Polskiego Lietuvos-Lenkijos pasienyje ir perdavė ugnį
latvių skautų organizacijai Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija (LSGCO).
Apibendrinant, simbolinė ugnis buvo dalinama visuose Lietuvos skautijos kraštuose. Iš viso
LS narių iniciatyva BTU ugnis pasklido daugiau negu 70 bažnyčių visoje Lietuvoje, taip pat
buvo aplankytos ligoninės, vaikų globos namai, senelių namai, savivaldybės, LR Prezidentūra,
LR Seimas, Jaunimo reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, LR
Švietimo ir mokslo ministerija, LR Sveikatos apsaugos ministerija, LR Krašto apsaugos
ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Lietuvos
jaunimo organizacijų taryba bei kitos institucijos. Akcija Lietuvoje įgyvendinama jau 21 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. Pastebima, jog visuomenės ir institucijų požiūris į šią akciją gerėja ir ugnį
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pasitinka daug šilčiau. Tikimasi, jog 2018 m. ši akcija taps dar garsesne. 2018 m. akcijos
koordinavimas bus perduotas lenkų skautų organizacijai.

Atsakingi
renginį
Benita
Dainų
195 finalistai ~450 Mincevičiūtė,
konkursas
dalyvių
atrankose Almė
„Gražių
dainelių
kraštuose
Jurevičienė,
daug girdėjau“ 2017
Rėda Šakalytė
Renginio
pavadinimas

Dalyvių
skaičius

už Renginio
išlaidos

8.500,00 Eur

Dalyvio
mokestis

Kitos pajamos

Nėra

5.700,00
Eur
(rėmėjai)
2.800,00 Eur (LS
indėlis)

Pavasario šventė

1540
dalyvių
(jaunesnieji skautai,
Klaipėdos kraštas,
skautai,
patyrę
13.085,00 Eur 13.085,00 Eur Julija Andrijauskaitė
skautai, vyr. skautai,
vadovai ir svečiai)

Vadovų
sąskrydis

Justina
Lukaševičiūtė, Ieva
130 LS narių 45 kitų
Paškauskaitė,
2.206,00 Eur
skautiškų org. nariai
Remigijus
Pozniakovas

447,00 Eur

300,00
Eur
(projektinės lėšos)
1.459,00 Eur. (LS
indėlis)

Sekretoriatas
Gautų - išsiųstų laiškų, užklausų, dokumentų skaičius.
Gauti dokumentai 2013 2014 2015 2016 2017
Pranešimų

7

3

16

4

12

Kvietimų

5

3

8

1

5

Prašymų

3

2

0

11

9

Raštų

17

21

45

29

24

Įsakymas

0

0

0

2

0

Pažyma

0

0

0

3

4

Ataskaita

0

0

0

2

2

Kita

-

-

-

8

10

Iš viso:

32

29

69

60

66

39

2017 m. išliko panašus gaunamų dokumentų kiekis, lyginant su 2016 m.

Išsiųsti dokumentai

2013

2014

2015

2016

2017

Delegavimo raštai

2

3

6

2

4

Garantinis raštas

1

1

0

2

6

Įgaliojimai

10

2

17

70

34

Kvietimai

4

3

5

0

6

Lydraštis

1

2

14

12

27

Pažyma

12

24

35

39

31

Pranešimas

1

2

0

1

0

Prašymai

24

27

62

28

34

Raštai

7

5

11

20

15

Rekomendacijos

2

1

4

2

9

Sutikimai

2

0

0

0

0

Skundai

-

-

-

6

0

Neformaliojo vaikų švietimo administravimo raštai

-

-

-

196

214

Iš viso:

67

68

154

378

280

Išsiunčiamų dokumentų kiekis 2017 m. šiek tiek sumažėjo, pagrindinės šio mažėjimo
priežastys 2016 m. turėtas glaudesnis kraštų ir organizacijos bendradarbiavimas. Gana didelis
skaičius vis tiek išlieka padedant kraštams vykdyti komunikaciją su vietos institucijomis,
organizacijos stojimo sutarčių pasirašymo procedūra, neformaliojo vaikų švietimo projektas.

Sutartys

2013

2014

2015

2016

2017

paramos ir paskolos

9

1

4

5

0

darbo

5

0 (KM 7)

0

1

0

kitos

59

34

60

106

113

Savanorystes

80

34

81

127

84

Stojimo

0

0

62

84

83

Iš viso:

73

23

145

323

206

2017 metais pasirašytas sutarčių kiekis šiek tiek sumažėjo. Pagrindinis mažėjimas savanorystės sutarčių pasirašyme.
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Įsakymai

2013

2014

2015

2016

2017

75

28

18

39

14

2013

2014

2015

2016

2017

12

10

11

11

13

Laiškai

2013

2014

2015

2016

2017

Gauti

1593

4676

11253

7468

8469

Išsiųsti

1547

4892

12082

8714

9627

Iš viso:

3140

9659

23335

16182

18096

Aktai

LS dokumentų tvarkymo, archyvavimo, prieinamumo įvertinimas

Parengti 8 Pirmijos ir 6 Tarybos protokolai. Puslapyje www.skautai.lt paskelbti 8 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.

Skyrius nariai kaip ir kasmet sveikino narius Šv. Kalėdų proga, šiais metais siųstos Lietuvos
skautų 100-mečio emblemos kartu su vyr. skautininkės sveikinimu, bei 100-mečio stovyklos
„Laužų karta“ informacinis lankstinukas su stovyklos viršininko sveikinimu. 2017 m. buvo
išsiųsti 2463 sveikinimai LS nariams susimokėjusiems nario mokestį iki 2017 m. gruodžio 1
d. Taip pat administracijos skyrius buvo atsakingas už narių duomenų surinkimą ir
administravimą, kurie sisteminami ir saugomi organizacijos duomenų bazėje. Per metus
pagaminti 122 nauji LS nario pažymėjimai. 2017 m. 146 vienetai atitiko struktūrinius
nuostatus,

jiems

buvo

išsiųsti

pažymėjimai.

Laimingo skautuko linija
2014 metais Administracijos skyriaus atidaryta Laimingo skautuko linija yra skirta padėti
nariams atsakyti į visus kasdieninius ar išskirtinių situacijų klausimus, kad skautavimas būtų
paprastesnis ir malonesnis, vis dar veikia. Linija taip pat padeda naujiems nariams susipažinti
su organizacijos idėja ir surasti labiausiai tinkamą vienetą skautauti.
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Sulauktų klausimų lentelė
Klausimas

Kiekis

Kokia nario mokesčio mokėjimo tvarka?

5

Kas yra skautai? Kaip įstoti į organizaciją?

28

Kaip įsigyti skautiškos atributikos?

23

Ar galima pernakvoti būstinėje?

37

Kaip užsisakyti uniformą?

16

Kas yra NVŠ? Kaip tai veikia?

2

Reikalingas Pirmijos koordinatoriaus arba vyr. skautininko numeris 24
Koks yra nario mokestis?

24

Kaip man tapti geru draugininku?

1

Koks turėtų būti patyręs skautas?

1

Kur vyks Suvažiavimas?

2

Kur ir kaip gauti informaciją apie BTU?

5

Kaip užsisakyti nario pažymėjimą?

4

Kokius reikalavimus reikia atitikti vyresniškumo laipsniams gauti? 1
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Skyriaus veiklos apibendrinimas
Žmonių poreikis. Kokiose srityse reikia daugiau žmogiškųjų resursų? (kokios kompetencijos
žmonių reikia ir kokiems darbams?).


2016 m. pabaigoje pasikeitė skyriaus koordinatorius. 2017 m. pasikeitė atsakingas
žmogus už ūkį. Pasikeitus skyriaus koordinatorei visi darbai vyko šiek tiek lėčiau,
kadangi viskas buvo nauja. Vis dėlto, ypatingo žmonių trūkumo administruojant veiklą
- nepastebėta. Visgi, toliau pastebimas didelis krūvis administruojant organizacijos
atributiką, jos užsakymus bei komunikaciją.

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


Šiuo metu pastebimos stipriausiai veikiančios sritys - ūkis, bei nacionalinio dainų
konkurso

„Gražių

dainelių

daug

girdėjau"

organizavimas.

42

2017 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, Tarybos nariais? Kokiose
papildomose darbo grupėse veikė skyriaus nariai? (Pvz. projektų įgyvendinimo darbo grupės,
dokumentų rengimo grupės, bendrų renginių organizavimo grupės).


Skyriaus koordinatoriai metų eigoje bendrauja su visais skyriais, organizuodami
nacionalinius renginius, vykdydami prekybą, bei rengdami organizacijos dokumentus.

Kiek įvyko susitikimų?


Skyriaus darbai aptariami tam skirtuose Pirmijos posėdžiuose ir susitikimuose,
asmeniškai arba el. erdvėje su vyr. skautininke; parduotuvės prekybos, akcijų ar
užsakymų koordinavimas vyksta elektroniniu būdu ar susitikimuose su atributikos
koordinatore.

Kokie šio darbo rezultatai?


Suorganizuoti 6 nacionaliniai renginiai, vykdyta prekyba skautiška atributika
nacionaliniuose renginiuose, užtikrintas sklandus elektroninės erdvės darbas.

Numatytos ir įgyvendintos veiklos


Skyrius visas suplanuotas veiklas įgyvendino.
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Jaunimo programos skyriaus metinė veiklos ataskaita
1. Skyriaus sudėtis ir pareigos
Skyriaus narių sąrašas ir narių einamos pareigos.
Psktn., vyr. sk. Domas Nutautas - skyriaus koordinatorius
Vyr. sk. Austėja Černiauskaitė - skyriaus koordinatoriaus pavaduotoja
Gilv., sktn., vyr. sk. Laura Jankauskaitė - Jurevičienė - pionerijos metų koordinatorė
Sk. vytis Gabrielius Zaveckas – šimtmečio skilčių konkurso koordinatorius
Neužpildytos pozicijos skyriuje. Ar yra pareigų, veiklos sričių, kur nėra žmonių?
Trūksta brolio ar sesės, kuris/kuri dirbtų su skautiškų įgūdžių projekto koordinavimu. Nuo 2018 m.
pavasario prie JP komandos reikės, kad prisijungtų amžiaus grupių koordinatoriai.
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 padarė didelį progresą JP atnaujinimo procese. Daugiau žmonių reikia
skautiškiems įgūdžiams vystyti. Susipažinti su JP prototipu galite čia.
2. Skyriaus posėdžiai
Kiek per metus įvyko skyriaus posėdžių? Kiek žmonių juose dalyvavo?
Per metus įvyko 8 JP atnaujinimo posėdžiai, kuriuose nuolatos dalyvaudavo 2 žmonės.
3. Veiklos plano ataskaita
Skyriaus per metus įgyvendintos veiklos (kas padaryta iš metų plano).
Visų amžiaus grupių patyrimo laipsniuose įtrauktas tarptautiškumas
Jaunimo programos naujienų viešinimas
Vyr. skautų programos palaikymas
2017 metai - pionerijos metai
Skilčių konkursas
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Renginių, veiklų trumpas aprašymas – renginio (veiklos) tikslas, dalyviai, kiti rezultatai.
Amžiaus grupių programos gairėse įtrauktos veiklos pasaulio bendruomenėse, skatinama domėtis
pasaulio įvairove - valstybėmis, kultūra, žmonėmis, pasiekimais, bendrauti su pasaulio skautais.
Paviešintos 6 LS JPS naujienos skautai.lt, susijusios su programos atnaujinimu, skilčių konkursu ir pat.
sk. gerųjų darbų konkursu.
Vilniaus ir Marijampolės vyresnieji skautai dalyvavo „Nuspalvink Lietuvą“ akcijoje. Daugiau
informacijos galite rasti čia.
Paskelbti geriausi 2017 m. vasaros stovyklų statiniai, parengta metodinė medžiaga – knyga apie mazgus
su stalo žaidimu (šiuo metu yra gaminama).
Skilčių konkurse dalyvavo tik 10 skilčių. Parinktos užduotys yra pakankamai lengvos, galinčios užimti
vaikus sueigų metu ir vadovui duodama visiška improvizacija, tačiau jau antrus metus Skilčių konkursas
nesulaukia daug dėmesio.

Suplanuotos, bet neįgyvendintos veiklos. Priežastys, kodėl nebuvo įgyvendintos metų plane numatytos
veiklos.
Jaunimo programos atnaujinimas įgyvendintas dalinai. Kraštų vasaros stovyklų metu vadovams
pristatyta būsimos jaunimo programos kryptis. Metų pabaigoje paleista bandomoji programos gairių
versija be skautiškų įgūdžių dalies. Asmeniškai su dokumentu susipažinti ir gaires išbandyti buvo kviesti
vadovai iš visų kraštų, tačiau įsitraukė tik keli kraštai.
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Neįgyvendintos veiklos, nes nebuvo rasti koordinatoriai amžiaus grupėms ir akcentas buvo pirmiausiai
atnaujinti jaunimo programą, o paskui dirbti su amžiaus grupių legendomis. Išvardintos veiklos yra
perkeltos į 2018 m. veiklos planą.
Peržiūrėta jaunesniųjų skautų amžiaus grupės legenda ir ją įgyvendinantys patyrimo laipsniai;
Sukurta skautų amžiaus grupės legenda ir ją įgyvendinantys patyrimo laipsniai;
Sukurta pat. skautų amžiaus grupės legenda ir ją įgyvendinantys patyrimo laipsniai.
Neplanuotos, bet įgyvendintos veiklos. Kokie papildomi darbai, nenumatyti metų plane buvo įgyvendinti.
Nauji projektai, netikėti darbai ir pan.
„Tarnauk ir keliauk“ - gerųjų darbų konkursas patyrusiems skautams.
Pasiruošimas skautiškų įgūdžių projektui. Skautiškų specialybių įvairovę pakeis esminiai skautiški
įgūdžiai, į kuriuos bus galima gilintis pagal norus, be amžiaus grupių apribojimų.
Jaunimo programos pristatymas Lietuvos skautų sąjungai, ieškant panašumų, skirtumų ir
bendradarbiavimo taškų.
Šimtmečio žygis Kaunas – Panemunė, viršininkė vyr. sk. Gabrielė Radzevičiūtė (Vilniaus kraštas).
Bendras veiklos vertinimas. Kokios veiklos sritys metų eigoje veikė stipriai? Kokie svarbiausi
pasiekimai? Ką reikia tobulinti, stiprinti?
Veikla 2017 metais buvo orientuota į jaunimo programos atnaujinimą. Suformuota visoms amžiaus
grupėms bendra - esminė programos gairių dalis ir konkrečių amžiaus grupių gairių bandomosios
versijos. Reikia stiprinti vadovų įtraukimą į programos išbandymo ir išbaigimo procesus.
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).
Buvo bendradarbiauta su: LS URS - peržiūrint programos gaires per tarptautiškumo prizmę ir su LS KS
- viešinant JP naujienas.
Kokie šio darbo rezultatai?
Tarptautiškesnės JP gairės.
Geresnis JP naujienų pasiekiamumas.
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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.)
2nd World Scout Education Congress
LS ir LSS prisistatymo posėdis, Vilnius
Kas dalyvavo? Koks dalyvavimo tikslas?
Dalyvavo JP koordinatorius psktn. Domas Nutautas.
Dalyvavimo tikslai buvo:
1. Susipažinti su pasaulinėmis JP naujienomis, kitų šalių praktikomis, WOSM rekomendacijomis.
2. LS ir LSS geriau susipažinti, rasti panašumus, skirtumus, bendradarbiavimo taškus.
Kokie dalyvavimo rezultatai? Kuo dalyvavimas naudingas Lietuvos skautijai?
1. Susipažinus su Youth Programme Policy Kanados, Brazilijos, Australijos ir Islandijos JP praktikomis
sukurti JP gairių prototipai amžiaus grupėms.
2. Pristatyta JP struktūra ir paskutinių metų kryptis - planuojami veiklų ketvirčiai ir gilinami skautiški
įgūdžiai.
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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?
Kaip ir pernai - labai reikėtų žmonių tiek Vilniuje, tiek kituose miestuose, kurie galėtų susitikti su tautinių
bendrijų (TB) organizacijų atstovais ir organizuoti bendrus LS ir tautinių bendrijų susipažinimo vakarus
- pvz. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje. Šiuose miestuose taip pat yra stiprių bendruomenių žydų, rusų, totorių, romų ir pan.
Žmonių poreikis. Kokiose pareigose/ veiklos srityse reikia daugiau žmogiškųjų resursų nei yra dabar?
Kokių kompetencijų reikia šioms pareigoms/ veiklos sritims įgyvendinti?
Reikia žmonių, norinčių ir galinčių dirbti su tautinių bendrijų (TB) atstovais - tiek organizuojant bendrus
renginius, tiek pritraukiant naujus narius iš TB tarpo į LS. Šioms pareigoms tiktų tiek pricai, tiek suaugę
skautybėje. Reikalingi žmonės, mokantys pristatyti Lietuvos skautijos filosofiją ir paaiškinti ne skautui,
kodėl vaikui, jaunuoliui ar suaugusiam naudinga tapti skautu bei kodėl LS nori pritraukti TB atstovų į
savo gretas. Svarbiausios pageidautinos savanorių savybės - atsakomybė, sutarto žodžio laikymasis,
atvirumas ir pagarba kitoms tautoms, papročiams ir kultūroms.
Bendras skyriaus funkcijų įvertinimas. Kokios veiklos sritys veikė stipriausiai, kur reikia daugiau
žmonių?
Sėkmingai pavyko organizuoti bendrus renginius su tautinių bendrijų atstovais (lenkais, žydais, rusais),
surasti žmonių, norinčių dalyvauti Holokausto minėjimo renginiuose. Reikia savanorių, galinčių nueiti į
mokyklas, kur mokosi tautinių bendrijų atstovai ir pristatyti Lietuvos skautiją mokyklos administracijai
ir moksleiviams. Taip pat reikia žmonių tiek Vilniuje, tiek kituose miestuose, kurie galėtų susitikti su
vietos tautinių bendrijų lyderiais ir aptarti galimas bendros veiklos galimybes (pvz. surengti susipažinimo
vakarus, pasitarti, kaip efektyviau būtų galima pristatyti LS TB atstovams regionuose, išsiaiškinti TB
lyderių nuomonę, kas galėtų paskatinti jų bendruomenės narius tapti skautais ir prisijungti prie LS).
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2. Skyriaus posėdžiai
Kiek per metus įvyko skyriaus posėdžių? Kiek žmonių juose dalyvavo?
Kadangi nuolatinių skyriaus narių nėra, TB koordinatorius dažniausiai kreipdavosi individualiai tiek į
Vilniaus, tiek į kitų miestų skautų vadovus, kai buvo poreikis organizuoti konkrečius renginius ar padaryti
susitikimus su TB atstovais.
3. Veiklos plano ataskaita
Skyriaus per metus įgyvendintos veiklos (kas padaryta iš metų plano).
Dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo, metų plane nebuvo numatyta konkrečių veiklų. Visos veiklos metų
eigoje atsirasdavo pagal poreikį, asmeninį kontaktą. Konkrečios nuveiktos veiklos pristatomos žemiau.
Renginių, veiklų trumpas aprašymas – renginio (veiklos) tikslas, dalyviai, kiti rezultatai.
Inicijuotas ir kartu su Lietuvos lenkų harcerių (skautų) sąjunga bei Lietuvos žydų bendruomenės (LŽB)
Žydų studentų sąjunga surengtas vasario 16-osios minėjimas LŽB patalpose. Kartu su lenkų ir žydų
organizacijų lyderiais parengta viktorina apie tautinių bendrijų indėlį į Lietuvos valstybės kūrimą.
Pagrindinė renginio idėja - stiprybė įvairovėje. Renginio dalyviai buvo kviečiami ieškoti stiprybių ir visas
Lietuvoje gyvenančias tautas jungiančių bendrų dalykų. Viktorinoje dalyvavo lietuvių, lenkų, rusų, žydų
atstovai, kurie varžėsi mišriomis komandomis. Renginyje kaip improvizuotos diskusijos svečiai, kurie
atsakinėjo į organizatorių klausimus, taip pat dalyvavo žymūs tautinių bendrijų atstovai - Lietuvos rusų
dramos teatro aktoriai Telman Ragimov, Jekaterina Makarova, Šolomo Aleichemo gimnazijos
direktorius Miša Jakobas, Jono Pauliaus II gimnazijos direktorius Adam Blaškevič. Renginyje dalyvavo
apie 70 įvairių tautybių žmonių, jis buvo tiesiogiai transliuojamas Lietuvos žydų bendruomenės
Facebook paskyroje.
• Su lenkų tautine bendrija:


Visus metus palaikyti nuolatiniai ryšiai su Lietuvos lenkų harcerių sąjungos vadovybe.



2017 m. vasario pabaigoje kartu su Vilniaus krašto Skaisčio tunto skautu Roku Jelisejevu
dalyvauta harcerių organizuotoje stovykloje Paberžėje, kurioje buvo minimas B.P. gimtadienis.
Parengta prezentacija apie Lietuvos skautiją, papasakota apie LS organizuojamus tradicinius
renginius, įvairias skautavimo tradicijas. Prezentacijos klausėsi apie 100 harcerių.
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Rūpintasi harcerių pasiruošimu ir atvykimu į LS Tauragės krašto skautų stovyklą, kur LS
skautams harceriai pristatė savo organizaciją, rodė tradicinius žaidimus, užmezgė tiesioginius
betarpiškus kontaktus su Tauragės krašto skautais. Į stovyklą atvyko 8 harceriai iš Vilniaus.



Inicijuotas ir koordinuotas harcerių pasirengimas ir dalyvavimas rugpjūčio pabaigoje
Rumšiškėse vykusiame tradiciniame LS vadovų sąskrydyje.



Koordinuotas LS atstovų dalyvavimas harcerių inicijuotame „Vilties medžio“ projekte, kurio
metu buvo renkamos aukos nepagydomomis ligomis sergančių vaikų naujo hospiso pastato
statyboms Vilniuje.



Spalio 8 d. sostinės Katedros aikštėje vykusioje harcerių inicijuotoje skautų mugėje, kuri buvo
projekto „Vilties medis“ dalis, dalyvavo ir LS skautai, kurie praeivius mokino skautiškų mazgų,
organizavo skautiškus žaidimus, vilniečius ir miesto svečius kvietė prisijungti prie LS gretų bei
paaukoti hospiso statyboms. Renginyje dalyvavo arba savo kuruojamus brolius ir seses delegavo
skautų vadovai ir patyrę skautai - Gabija Didžiokaitė, Urtė Alksninytė, Rūta Burokaitė, Silvija
Bialoglovytė, Miglė Ulkytė, Eglė Saročkaitė, Giedrė Kiržgalvytė, Mindaugas Rimkus, Juozas
Bičkūnas, Vaidas Ulkė, Vytautas Beniušis ir kiti. Renginyje apsilankę vilniečiai ir miesto svečiai
paaukojo 2.241,00 Eur.



Inicijuotas ir koordinuotas pasirengimas aukų rinkimui hospiso priestato statyboms per gruodžio
mėnesį vykusią Vilniaus krašto skautų mugę, kurią organizuoja LS Vilniaus krašto skautai.

• Su Lietuvos žydų bendruomene:


Inicijuotas ir koordinuotas LS atstovų dalyvavimas Holokausto aukų pagerbimo renginiuose.
2017 m. sausio mėn. Vilniaus krašto Skaisčio tunto Ragės draugovės ir Laumės vyr. skaučių
draugovės sesės dalyvavo Vilniaus choralinėje sinagogoje vykusioje tarptautinio Holokausto
aukų atminimo dienos minėjime. 2017 m. kovo mėn. Kauno krašto seniūnė Renata Grubinskė ir
LS pirmijos narė Dovilė Pilkauskienė atstovavo LS dalyvaudamos „Vaikų akcijos“ Kauno gete
renginyje. 2017 m. balandžio mėn. Vilniaus krašto Skaisčio tunto Ragės draugovės sesės
dalyvavo Paneriuose vykusiame „Gyvųjų marše“.



Lietuvos skautija atstovai dalyvavo LŽB organizuotuose keliuose renginiuose žydų istorijos
temomis.
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2017 m. lapkričio mėn. LS vyr. skautininkė I. Brogienė dalyvavo susitikime su LŽB vykdančiuoju
direktoriumi Renaldu Vaisbrodu. Susitikimo metu nuspręsta steigti žydų skautų vienetą Lietuvos
skautijos sudėtyje.



2017 m. gruodžio mėn. kartu su Audriumi Vainoniu (Vilniaus kraštas) nunešta Betliejaus taikos
ugnis į Lietuvos žydų bendruomenę (LŽB). Po renginio su LŽB vykdančiuoju direktoriumi
Renaldu Vaisbrodu aptartos bendros veiklos kryptys ir veiksmų planai kartu dirbant norint įkurti
žydų skautų vienetą LS sudėtyje.

• Su rusų tautine bendrija:


Nuolat palaikyti ryšiai su rusakalbiais Visagino skautų vadovais ir Vilniuje studijuojančiais
Visagino skautais, aptartos aktyvesnio visaginiečių įsitraukimo į LS veiklos galimybės.



Inicijuotas rusakalbės Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos moksleivių įtraukimas į vasario 16-ąją
Šiaulių krašto skautų organizuotą orientacinį miesto žaidimą „Nepriklausomybės keliu“. Šį
žaidimą koordinavusiam Sergejui Staponkui pakvietus, jame dalyvavo minėtos mokyklos
moksleiviai.



Kartu su Kauno krašto skautais rūpintasi rusakalbės Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos
moksleivių sudominimu skautavimu. Įvyko keli LS Kauno krašto vadovų susitikimai su šios
mokyklos atstovais, keli šios mokyklos moksleiviai dalyvavo Kauno krašto skautų organizuotame
vasario 16-osios minėjime.



Surengti 2 individualūs susitikimai su LS Kauno krašto nariais, galinčiais prisidėti prie darbo su
rusakalbiais moksleiviais Kaune.



Tarpininkauta dėl Visagino skautų dalyvavimo Lietuvos kariuomenės organizuojamuose
renginiuose.

• Kitos veiklos darbo su TB srityje:


Sausio mėnesio LRT laidai „Misija: Vilnija“ pristatytos LS vykdomos veiklos darbo su TB
srityje, papasakota apie glaudų bendradarbiavimą su Lietuvos lenkų harcerių (skautų) sąjunga.
Reportažas nuo 7:42 iki 17:43.



2017 m. gegužės mėn. vykusiame LS seniūnų ir pirmijos išplėstiniame posėdyje pristatytos
vykdomos veiklos ir geroji praktika dirbant su tautinėmis bendrijomis. Seniūnai paraginti
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atkreipti dėmesį į tautinių bendrijų (TB) įtraukimo į skautiją reikalingumą, pasiūlyti galimi
konkretūs žingsniai, kaip tai būtų galima padaryti.


Per 2017 m. dalyvauta trijuose susitikimuose su Lietuvos kariuomenės atstovais dėl galimybės
organizuoti bendrą stovyklą su įvairių tautinių bendrijų atstovais, įtraukiant Lietuvos lenkų,
Lietuvos rusų skautus, Lietuvos žydų bendruomenės narius, taip pat jaunuosius šaulius. Aptarti
stovyklos organizavimo, dalinio finansavimo klausimai.



2017 m. lapkričio mėn. Tautinių mažumų departamento kvietimu pasakota apie skautus ir darbą
su tautinėmis bendrijomis Europos Tarybos jaunimo departamento organizuotuose mokymuose
romų jaunimui iš trijų Baltijos šalių. Romai pakviesti jungtis prie skautų gretų Lietuvoje ar kitose
šalyse. Dalyviai rodė didelį susidomėjimą skautavimu, aktyviai domėjosi, kaip skautijoje
sprendžiama patyčių problema, kaip LS priimami kito tikėjimo, kitų tautybių atstovai.

Neplanuotos, bet įgyvendintos veiklos. Kokie papildomi darbai, nenumatyti metų plane buvo įgyvendinti.
Nauji projektai, netikėti darbai ir pan.
Užmegzti ryšiai su romų bendruomene.
Bendras veiklos vertinimas. Kokios veiklos sritys metų eigoje veikė stipriai? Kokie svarbiausi
pasiekimai? Ką reikia tobulinti, stiprinti?
Sustiprintas bendradarbiavimas su Lietuvos lenkų harcerių (skautų) sąjunga. Pradėta aktyviau lankytis
vieni kitų organizuojamuose renginiuose (LS atstovų dalyvavimas harcerių organizuotame B.P.
gimtadienio minėjime Paberžėje, harcerių dalyvavimas Tauragės krašto skautų stovykloje, LS vadovų
sąskrydyje ir pan.), organizuojami bendri projektai (glaudus bendradarbiavimas „Vilties medžio“
projekto metu). Reikia daugiau žmonių darbui su tautinėmis bendrijomis - susitikimams su TB lyderiais,
apsilankymui TB mokyklose, bendrų renginių organizavimui Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose.
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 bendrauta su vyr. skautininke, LS KS, Vilniaus krašto seniūnu ir skautų vadovais, LS
tarybos nariais, skautų vadovais kituose miestuose.
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Kokie šio darbo rezultatai?
Buvo sklandžiai kartu dirbama TB įtraukties srityje, informuojami kiti LS nariai apie vykdomas veiklas,
taip skatinamas LS narių pilietiškumas.
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.)
Tautinių mažumų departamento kvietimu pasakota apie skautus ir darbą su tautinėmis bendrijomis
Europos Tarybos jaunimo departamento organizuotuose mokymuose romų jaunimui iš trijų Baltijos šalių.
Kas dalyvavo? Koks dalyvavimo tikslas?
Mokymuose romų jaunimui dalyvavo tautinių bendrijų koordinatorius.
Kokie dalyvavimo rezultatai? Kuo dalyvavimas naudingas Lietuvos skautijai?
Ugdomas narių pilietiškumas, pagarba kitoms TB, bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis lengviau
atsisakyti visuomenėje ir tarp LS narių dar gajų stereotipų apie kitų tautybių Lietuvos piliečius.
Organizuojant bendrus renginius, LS nariai ugdo ir savo kompetencijas - komandinio darbo, efektyvaus
komunikavimo, didelių renginių organizavimo ir koordinavimo, mokosi paramos pritraukimo.
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Žmogiškųjų išteklių skyriaus metinė veiklos ataskaita

1. Skyriaus sudėtis ir pareigos
Skyriaus narių sąrašas ir narių einamos pareigos.
Sktn. gint. Dovilė Pilkauskienė, skyriaus koordinatorė
Sktn. vyr.sk. Birutė Užkurienė, skyriaus koordinatorės pavaduotoja
Psktn. vyr.sk. Milda Miliūnė, mokymų koordinatorė
Nuo 2017 m. spalio prisijungė pat. sk. Goda Jackutė, ketinanti perimti mokymų koordinatorės pareigas
nuo 2018 m. sausio mėn.
Neužpildytos pozicijos skyriuje. Ar yra pareigų, veiklos sričių, kur nėra žmonių?
Nėra žmogaus, galinčio skirti visą dėmesį apklausų duomenų analizavimui ir turinčio tam kompetencijų.
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. Reikalinga didesnė mokymų
organizavimo komanda, kadangi didelis strateginis mokymų projektas - mokymai vadovams, dirbantiems
su suaugusiais žmonėmis, taip ir liko neįgyvendintas dėl per mažų organizacinių pajėgumų. Ima atsirasti
poreikis žmogaus, galinčio palaikyti nuolatinį asmeninį ryšį su kraštais.
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. 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 kartą per du mėnesius, juose dalyvaudavo visos trys skyriaus narės arba dviese
(koordinatorė + pavaduotoja arba koordinatorė + mokymų koordinatorė).
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3. Veiklos plano ataskaita
Skyriaus per metus įgyvendintos veiklos (kas padaryta iš metų plano).
Įgyvendinta:
Tuntininkų apklausa;
Kasmetinė seniūnų apklausa;
Draugininkų apklausa;
Tęsiama vadovų monitoringo sistema - registruojami privalomuosius ir LS mokymus pabaigę vadovai;
Atnaujinta ir nuolat pildoma mokymų metodikos duomenų bazė (MS biblioteka);
Konkursas „Tikrojo mazgo riteris“;
GDDG suorganizuota vadovų oazė;
Suorganizuota kasmetinio vadovų sąskrydžio programa;
Įvyko draugininkų I lygio kursai;
Įvyko pradžiamokslio kursai;
Parengtas bandomasis pagalbinių priemonių rinkinys naujiems vadovams „Vadovo knyga“.
Renginių, veiklų trumpas aprašymas – renginio (veiklos) tikslas, dalyviai, kiti rezultatai.
Konkursas „Tikrojo mazgo riteris“ - nominuotas 21 vadovas iš 7 kraštų, laimėjo 9 (straipsnis apie
laimėtojus). Šiuo konkursu stiprinama „ačiū“ kultūra LS.
Vadovų oazė GDDG metu - buvo pristatytos Lietuvos skautijos aktualijos, įvyko diskusija pilietiškumo
tematika su V. Ušacku. Tikslas - suteikti vadovams erdvę gauti ir dalintis svarbia informacija ar tiesiog
pasišnekučiuoti stiprinant tarpusavio ryšius ir draugišką bendravimą.
Kasmetinio vadovų sąskrydžio programa: įvyko 10 skirtingų mokymų „Krizių valdymo“ tematika,
dauguma vedama išorinių lektorių arba šiuo metu mažiau aktyviai skautaujančių LS narių. Sesijų
aprašymai. LS vadovų sąskrydžio edukacinės programos tikslas - suteikti dalyviams naujų žinių ar
įgūdžių aktualiomis jiems asmeniškai arba organizacijos augimui/gerovei temomis.
Draugininkų I lygio kursai - 16 dalyvių iš įvairių kraštų įgijo draugininkui reikalingas pagrindines
kompetencijas.
Pradžiamokslio

kursai

(nacionaliniai)

-

17

dalyvių

(nauji

vadovai)

iš

įvairių

kraštų.

Pagalbinių priemonių vadovams rinkinys – „Vadovo knyga“ - sumaketuotas ir atspausdintas bandomasis
variantas, knygos turinys dar kartą išsiųstas LS pirmijos ir tarybos nariams pastaboms. Rinkinio tikslas padėti naujiems skautų vadovams greičiau susigaudyti skautiškame metode, padėti pasirengti pirmosioms
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sueigoms, padėti vienoje vietoje rasti bazinę informaciją apie skautišką metodą, skautiškas organizacijas,
LS aktualijas.
Suplanuotos, bet neįgyvendintos veiklos. Priežastys, kodėl nebuvo įgyvendintos metų plane numatytos
veiklos.
Jaunimo programos stebėsena: duomenys buvo surinkti (draugininkų ir tuntininkų ataskaitos), tačiau dėl
kompetentingų žmonių trūkumo ir kitų prioritetinių veiklų pirmenybės nebuvo atlikta analizė.
TOT (Mokymai mokymų vadovams) neįvyko - kadangi šiais metais buvo aktyviai ieškoma nauja
mokymų koordinatorė(-ius), mokymai buvo tikslingai atidėti iki tada, kol ji/jis bus rastas. Taip lengviau
perduoti darbus ir suformuoti naują komandą, kuri sėkmingai įgyvendins mokymus naujoje kadencijoje.
Veikla perkelta į 2018 m.
5 lektoriai baigę išorinius kompetencijos kėlimo kursus - nebuvo tikslingai vykdoma dėl to, kad nebuvo
jaučiamas

poreikis.

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 vykdomas. Buvo ieškota būdų įgyvendinti šį planą nacionaliniu, ne tarptautiniu mastu,
tačiau kol kas organizacijai tai, atrodo, nėra prioritetas.
Pasiekti augimo tikslus. Šiemet vėl buvo skelbta akcija „10 vadovų Tavo kraštui“, tačiau, skirtingai nei
pernai, iš kraštų ir tuntų susidomėjimas buvo labai mažas, taigi pilnai akcija neįvyko nei viename krašte
ar tunte.
Metodika kraštų seniūnams apie vienetų steigimą - taip pat nebuvo rengta, kadangi buvo planuota tai
padaryti įgyvendinus bent kelias „10 naujų vadovų Tavo kraštui“ akcijų, kad būtų galima remtis realiais
pavyzdžiais.
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) -dalyvavo ir privalomuosius pažymėjimus gavo 37 LS vadovai ir savanoriai iš įvairių
kraštų.
Bendras veiklos vertinimas. Kokios veiklos sritys metų eigoje veikė stipriai? Kokie svarbiausi
pasiekimai? Ką reikia tobulinti, stiprinti?
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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 laiko daugiau ir stengtis, kad visa informacija apie mokymus ir kitus
ŽIS renginius/projektus pasiektų visus vadovus. Taip pat susilpnėjo kraštų įsitraukimas į siūlomas
pagalbos veiklas (pvz. akcija „10 vadovų tavo kraštui“). Ateityje reiktų stiprinti bendravimą su kraštais,
seniūnų įtraukimą į nacionalinio lygmens veiklas, kraštų lankymą.
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).
Nuolat bendradarbiaujama su LS AS ir LS KS beveik visose veiklose ir srityse. Su visais LS pirmijos
skyriais bendradarbiauta įgyvendinant sąskrydžio programą. Bendradarbiaujant su LS URS, skyriaus
narės keliavo į M.O.V.I.S. Barselonoje, gruodžio 7-10 d. Kartu su Tarybos nariais organizuoti išplėstiniai
posėdžiai, bendradarbiauta su LS taryba rengiant naują būsimą Lietuvos skautijos strategijos planavimą.
Kiek įvyko susitikimų?
Vienas - gyvai (su LS tarybos pirmininke dėl strategijos); dauguma - skype arba susirašinėjimai
socialiniuose tinkluose (skaičius nesekamas).
Kokie šio darbo rezultatai?
Bendradarbiavimas su LS pirmijos skyriais - sėkmingai įgyvendinamos strateginės veiklos;
Bendradarbiavimas su LS taryba - įvyko du išplėstiniai posėdžiai, į kuriuos buvo įtraukta dalis kraštų
seniūnų; parengtas naujos strategijos kūrimo planas.
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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 Barselonoje.
Kas dalyvavo? Koks dalyvavimo tikslas?
LS

ŽIS

koordinatorė

D.

Pilkauskienė,

koordinatorės

pavaduotoja

B.

Užkurienė.

Tikslas - pasikeisti vertinga patirtimi ir idėjomis su kitų šalių savanoriais dirbančiais mokymų ir
žmogiškųjų išteklių valdymo srityse. Užmegzti ryšius bendriems tarptautiniams projektams.
Kokie dalyvavimo rezultatai? Kuo dalyvavimas naudingas Lietuvos skautijai?
Rezultatas: dar labiau įsisavinta „management of volunteers in scouting“ sistema, gauta daug gerų idėjų
žmogiškųjų išteklių valdymui ir mokymams LS, užmegzta daug vertingų pažinčių. Atnaujintas dialogas
su estais ir suomiais dėl Baltijos šalių lyderystės mokymų. Rezultatas: estai vėl susidomėjo ir savo
organizacijoje ketina skirti daugiau dėmesio šiai idėjai. Tikėkimės, kad šį kartą partnerių susidomėjimas
liks ir bus įmanoma įgyvendinti realius veiksmus.
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Paramos pritraukimo skyriaus metinė veiklos ataskaita

1. Skyriaus sudėtis ir pareigos
Skyriaus narių sąrašas ir narių einamos pareigos.
S. s. Bernardas Roževič - skyriaus koordinatorius
Pat. sk. Lukas Dovydėnas – kūrybininkas
Epizodiškai prisidėjo: pat. sk. Taidelė Gorodeckytė, pat. sk. Paulius Serapinas (numatyti darbai neatlikti
iki galo)
Neužpildytos pozicijos skyriuje. Ar yra pareigų, veiklos sričių, kur nėra žmonių?
Labai trūksta administracinių skyriaus darbuotojų, kurie galėtų užsiimti laiškų siuntimais, laiškų
atrašymais, skambinimais.
Žmonių poreikis. Kokiose srityse reikia daugiau žmogiškųjų resursų? (kokios kompetencijos žmonių
reikia ir kokiems darbams?).
Labiausiai trūksta 3 žmonių, kurie galėtų užsiimti naujų partnerių ir rėmėjų paieška. Pagrindinė reikalinga
kompetencija žmonėms - efektyvi komunikacija ir 2-3 val. skyrimas per savaitę šiaip veiklai.
Bendras skyriaus funkcijų įvertinimas. Kokios veiklos sritys veikė stipriausiai, kur reikia daugiau
žmonių?
Skyrius veikė silpnai, nes buvau vienas ir su keliais epizodiniais pagalbininkais. Kadangi pačiam trūksta
žinių ir kompetencijos, dariau tiek, tiek galėjau tam skirti laiko ir kiek žinių turėjau.
2. Veiklos plano ataskaita
Skyriaus per metus įgyvendintos veiklos (kas padaryta iš metų plano).
Atnaujintos nuolaidos su skautišku pažymėjimu: suvestos turėtos bendradarbiavimo sutartys, susisiekta
su įmonėmis, atnaujinti kontaktai ir nuolaidos.
Gauta parama GDDG konkursui.
Suplanuotos, bet neįgyvendintos veiklos. Priežastys, kodėl nebuvo įgyvendintos metų plane numatytos
veiklos.
Parduotos paramos prekės „mamutams“ – ši veikla nebuvo įgyvendinta dėl noro stokos.
Paramos vakaras – nuspręsta atsisakyti tokio vakaro, nes nebuvo poreikio organizacijoje.
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Neplanuotos, bet įgyvendintos veiklos. Kokie papildomi darbai, nenumatyti metų plane buvo įgyvendinti.
Nauji projektai, netikėti darbai ir pan.
Išsiųsti Kalėdiniai sveikinimai su prašymu paremti skautiškam judėjimui neabejingus asmenis.
Bendras veiklos vertinimas. Kokios veiklos sritys metų eigoje veikė stipriai? Kokie svarbiausi
pasiekimai? Ką reikia tobulinti, stiprinti?
Atnaujinta įmonių bazė, kuri teikia nuolaidas su skautišku pažymėjimu. Užmegzti kontaktai.
Būtina surinkti 2-3 asmenų komandą, kuri susidarytų planą, pagal kurį dirbtų. Dažniausiai kai kas nors
ateina į PPS skyriaus koordinatoriaus poziciją, jam visuomet yra iškeliami aukščiausi tikslai ir yra
pamirštama, kad žmonės čia veikia savanorystės pagrindu, patirtį ugdosi darant veiklas ir negalima iš
karto duoti didžiausią planą į kurį pasižiūrėjus jau supranti, kad nieko nesugebi ir neaišku kaip ir nuo ko
pradėti. Siūlymas: pradėti nuo mažų darbų ir kas kart didinti apimtis ir tikslus.
3. 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).
Daugiausiai buvo bendrauta su LS KS dėl nuolaidų viešinimo. Taip pat buvo bendrauta su LS vyr.
skautininke ir buvusiu LS Tarybos nariu S. Jurevičiumi. Įvyko 3 susitikimai.
Kokie šio darbo rezultatai?
Susidėliotas planas, kaip norėčiau dirbti ir kokia linkme eiti, tačiau dėl komandos neturėjimo nežinau kaip
seksis jį įgyvendinti, bet pastangas dėsiu.
4. LS atstovavimas kitų organizacijų veikloje
Kokiuose kitų organizacijų renginiuose dalyvavo skyriaus nariai? (kitų Lietuvos ir užsienio organizacijų,
institucijų mokymai, konferencijos, susitikimai, stovyklos ir kt.)
Dalyvavau Login 17 atidarymo renginyje atstovaudamas LS.
Kas dalyvavo? Koks dalyvavimo tikslas?
Renginyje dalyvavo LS vyr. skautininkė, LS ŽIS koordinatorė ir LS PPS koordinatorius. Renginio tikslas
- auginti organizacijos socialinį kapitalą.
Kokie dalyvavimo rezultatai? Kuo dalyvavimas naudingas Lietuvos skautijai?
Naujos pažintys ir auganti tikimybė plėsti veiklų ribas.
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Užsienio reikalų skyriaus metinė veiklos ataskaita

1. Skyriaus sudėtis ir pareigos
Skyriaus narių sąrašas ir narių einamos pareigos.
S. s. Matas Daunys - skyriaus koordinatorius
Gilv., sktn., vyr. sk. Jorė Astrauskaitė - V4B3 subregiono koordinatorė
Vyr. sk. Agnė Dambrauskaitė - tarptautiškumo vystymas jaunimo programoje
Psktn., vyr. sk. Barbora Drąsutytė - tarptautiškumo vystymas jaunimo programoje
Neužpildytos pozicijos skyriuje. Ar yra pareigų, veiklos sričių, kur nėra žmonių?
Pagrindinė problema - žmogiškųjų išteklių. Dėl to neįgyvendinta veiklos sritis - tarptautinių iniciatyvų
nacionaliniu mastu kūrimas ir įgyvendinimas.
Nuolatos susiduriama su sunkumais ieškant delegacijos vadovų.
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:


Nacionalinių delegacijų į užsienio stovyklas koordinatorius



Užsienio skautų delegacijų Lietuvoje koordinatorius



Informacijos apie WOSM Europos ir kitų regionų naujienas rengimas



Kraštų atstovai tarptautinėms veikloms populiarinti

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

62

Bendras skyriaus funkcijų įvertinimas. Kokios veiklos sritys veikė stipriausiai, kur reikia daugiau
žmonių?
2017-ieji skyriui buvo pokyčių metai. Daug laiko skirta patirties perdavimui naujai prisijungusiems
asmenims, siekiant užtikrinti vykdomų veiklų stabilumą ir tęstinumą. Antrame ketvirtyje skyriaus
koordinatoriaus pareigos pilnai perduotos naujam asmeniui. Buvo išbandyta tarptautiškumą skatinanti
programa – „Planetarai“. 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?
Pagal poreikį yra atskirai susitinkama besiruošiant įvairiems renginiams ar vykdant specifinę veiklą.
Tokių susitikimų per metus įvyko bent 6. Didžioji dalis šių susitikimų vyko tarp tuometinės skyriaus
koordinatorės vyr. sk Beatričės Leiputės ir dabartinio koordinatoriaus s. s. Mato Daunio. Kadangi didelė
dalis skyriaus atsakomybių yra įgyvendinama atskirai mažose komandose ar savarankiškai, visi kartu
skyriaus nariai nebuvo susitikę.
3. Veiklos plano ataskaita
Skyriaus per metus įgyvendintos veiklos (kas padaryta iš metų plano).
Planuojant 2017 metų veiklos planą tarptautiniai atstovavimo renginiai buvo priskirti strateginiam
veiklos planui. Dauguma metų pradžioje suplanuotų veiklų buvo įgyvendintos. Svarbu paminėti, jog
pagal veiklos planavimo sistemą, metų bėgyje yra galimybė atsižvelgti į neplanuotus darbus ir juos
įtraukti į vykdomas veiklas. Remiantis vėliausiai atnaujinto metų plano informacija, įvyko 70%
suplanuotų veiklų.
Renginių, veiklų trumpas aprašymas – renginio (veiklos) tikslas, dalyviai, kiti rezultatai.
Suplanuotos, bet neįgyvendintos veiklos. Priežastys, kodėl nebuvo įgyvendintos metų plane numatytos
veiklos.
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
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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. Toliau supažindiname su 2017 metais vykusiais tarptautiniais
renginiais, kuriuose dalyvavo Lietuvos skautijos atstovai:
Pačioje 2017 metų pradžioje, sausio mėnesį, Krokuvoje, įvyko V4B3 subregiono pirmasis susitikimas.
Kas tas V4B3? Tai tam tikrose Europos regionuose esančio šalys: V4 - Vengrija, Čekija, Slovakija,
Lenkija, o B3 - Lietuva, Latvija, Estija. Šio susitikimo idėja buvo pradėta vystyti 2016 m. birželį,
Norvegijoje, Pasaulio skautų judėjimo organizacijos (toliau - WOSM) ir Pasaulio skaučių asociacijos
(toliau - WAGGGS) Europos konferencijoje skautijos delegacijai susitikus kitas V4B3 šalių delegacijas.
Pirmame šių šalių susitikime Krokuvoje Lietuvos skautijai atstovavo URS narė sesė Jorė Astrauskaitė ir
išorės atstovė sesė Urtė Petrulytė. Šis renginys - puikus 7 organizacijų, kurias sieja panaši istorija, bei
bendros organizacinės problemos, pradžia. Įspūdžiai iš Krokuvos.
Pirmame ketvirtyje, Londone, Anglijoje, įvyko WOSM Europos regiono tarptautininkų susitikimas.
Lietuvos delegaciją sudarė LS URS koordinatorė sesė Beatričė Leiputė, bei jos pareigas perimantis brolis
Matas Daunys. Renginys skirtas diskusijoms, patirčių dalinimuisi ir atsakymų ieškojimui, aktualioms
temomis susijusios su jau šią vasarą įvykstančiu Pasauliniu skautų jaunimo forumu (WSYF) ir Pasauline
skautų konferencija (WSC) - pagrindiniu WOSM valdymo organu. Įspūdžiai iš Londono.
2017-ieji metai buvo ypatingai svarbūs WOSM gyvenime - nauja strategija, naujas trimetis veiklų planas
ir kiti svarbūs sprendimai buvo priimti Pasaulinės skautų konferencijos metu. Rugpjūčio mėnesį
vykusioje konferencijoje Lietuvos skautijai atstovavo delegacijai vadovavęs brolis Matas Daunys, LS
tarybos narė Elena Sinkevičiūtė. Delegatai žiniomis dalinosi su Lietuvos skautijos nariais Facebook URS
platformoje. Konferencijos metu taip pat aktyviai vyko, jau minėto, V4B3 subregiono susitikimai,
sustiprinta šalių kooperacija. Renginio dalyvio mokestį dalinai finansavo WOSM Europos regionas.
Kasmetiniai tarptautiniai WOSM ir WAGGGS organizacijų mokymai „The Academy“ 2017 m. lapkričio
mėnesį vyko Vengrijoje. Įprastai šie mokymai yra skirti nacionalinio lygmens skautiškų organizacijų
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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 Matas Daunys ir sesė
Eglė Šidlauskaitė. Mokymus vedė WOSM Europos regiono savanoriai, tarp jų ir sesės Elena Sinkevičiūtė
ir Justina Baliūnaitė.
Lapkričio mėnesį, tarptautiniuose mokymuose skautams, kurie savo organizacijas atstovauja išorinėse
struktūrose (pvz. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba LiJOT) Lietuvos skautijai atstovavo sesė Urtė
Petrulytė ir brolis Margiris Laučys. Prie Maltoje vykusio renginio organizavimo prisidėjo WOSM
Europos savanorė sesė Elena Sinkevičiūtė. Brolis Margiris dalinasi įspūdžiais: „Ateinančias dienas
diskutavome apie įvairių pasaulio skautų organizacijų ir asociacijų struktūras, aiškinomės, kuo
skiriasi neformalus ir formalus švietimas bei mokymas. Kiekvieną dieną kalbėdavo skirtingi WOSM,
WAGGGS savanoriai bei kviestiniai svečiai. Dalinomės savo patirtimis, kylančiais iššūkiais
organizuojant stovyklas ar kitus skautiškus renginius. Mokėmės, kaip tinkamai reikėtų atstovauti savo
organizacijai nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu“. Straipsnis čia.
Balandžio 19-22 dienomis Islandijoje Ulfljótsvatn skautų centre vyko komunikacijos ir atstovavimo
mokymai, kuriuose dalyvavo apie 50 skautų iš daugiau nei 20 šalių. Lietuvos delegaciją sudarė du
žmonės – sesė Ieva Skiparytė ir brolis Ignas Balza. Savo įspūdžiais dalinasi Ignas: „Nuo pat pirmos
dienos pasijutom atsidūrę tarp „komunikacijos žmonių“. Aplinkui pilna fotoaparatų ir kompiuteriais
bei išmaniaisiais telefonais apsikrovusių žmonių. Kad pagautų dar didesnis azartas kurti, dalintis ir
skelbti žinią visiems ką pažįsti apie tai, jog esame komunikacijos mokymuose Islandijoje, nuo pat
pirmos dienos buvo paskelbtas konkursas“. Straipsnis čia.
Šiais metais susibūrė ir darbus pradėjo World Scout Moot stovyklos delegacija. Stovykla vasarą vyko
Islandijoje, kurioje susirinko keletas tūkstančių skautų iš viso pasaulio. Lietuvos skautijos delegacijos
vadovai sesė Rūta Marija Slavinskaitė ir brolis Mykolas Gerliakas jau praeitų metų lapkričio mėnesį
turėjo galimybę sudalyvauti stovyklos susitikime Islandijoje. Susitikimo dalyviai turėjo galimybę
prisidėti prie stovyklos programos kūrimo, gyvai išbandyti jau paruoštus programos punktus ir pasiūlyti
naujus.
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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 LS URS komandos pastangų.
Neįgyvendintos, arba iš dalies įgyvendintos veiklos:


20 dalyvių savaitgalio mokymuose (VPD) - nuspręsta neorganizuoti atskirų mokymų, juos
bandyti ateityje jungti prie kitų (pvz. draugininkų 1-ojo lygio), todėl veikla bus vykdoma 2018
m.



20 dalyvių išklausė informacines sesijas apie Erasmus+, FOSE ir kitas programas kasmetiniame
vadovų sąskrydyje - nuspręsta tokias informacines sesijas kasmetiniame vadovų sąskrydyje
kartoti kas du metus, todėl veikla bus vykdoma 2018 m.



Parengtas tarptautinių iniciatyvų įgyvendinimo nuotolinis pristatymas (vaizdinis, ppt ar kito
formato) - veikla neįgyvendinta dėl žmogiškųjų resursų trūkumo.



50 vadovų išklausė ambasadorių pravestas sesijas - veikla neįgyvendinta dėl žmogiškųjų resursų
trūkumo.



Organizacinėje grupėje dalyvavo 1 LS atstovas. BSM dalyvavo 1 LS atstovas - renginys neįvyko.

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


Pagalba Lietuvos skautijos atstovams ruošiantis Korėjos skautų stovyklai;



Iš anksto planuojant metų veiklas, nebuvo planuota dalyvauti Educational congress, kuriame
dalyvavo LS JPS koordinatorius br. Domas Nutautas;



Iš anksto planuojant metų veiklas, nebuvo planuota dalyvauti GSAT mokymai Makedonijoje,
kuriuose dalyvavo LS vyr. skautininkė I. Brogienė, LS tarybos pirmininkė L. Senkutė ir LS KK
pirmininkė A. Kederytė.



Iš anksto planuojant metų veiklas, nebuvo planuota dalyvauti mokymuose Academy 2017,
kuriuose dalyvavo LS URS koordinatorius M. Daunys ir LS KS koordinatorė E. Šidlauskaitė.



Iš anksto planuojant metų veiklas, nebuvo planuota dalyvauti External representatives
mokymuose, kuriuose dalyvavo s. Urtė Petrulytė ir br. Margiris Laučys.

66

Bendras veiklos vertinimas. Kokios veiklos sritys metų eigoje veikė stipriai? Kokie svarbiausi
pasiekimai? Ką reikia tobulinti, stiprinti?
Einamosios skyriaus veiklos sulėtėjo skyriaus koordinatoriaus kaitos metu, tačiau greitai įsivažiavo.
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 dalyvavę
asmenys atsivežtos patirties neperduoda kitiems skautams bei tiesiogiai nepanaudoja naujų įgūdžių. Šią
problemą buvo bandoma spręsti šiais 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 atnaujinti atstovavimo nuostatai. Labiausiai tobulintina sritis - žmogiškųjų išteklių
palaikymas ir paskirstymas, t.y. planetarų projektas nepasisekė, nepavykus palaikyti nuolatinio ryšio.
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 LS URS nariai bendradarbiauja su kitais LS pirmijos komandos nariais perduodant
informaciją apie ateinančius tarptautinius renginius, kurie yra aktualūs kiekvieno skyriaus veiklos
rėmuose. LS URS nariai padeda pasiruošti renginiams, suteikia aktualią informaciją ne tik registracijos
ar logistikos prasme, bet ir pagalbą norint geriau pasiruošti renginiui turinio prasme.
2017 m. taip pat buvo glaudžiai bendradarbiauta su LS taryba ruošiantis Pasaulio skautų jaunimo
forumui, bei konferencijai. 2017 m. taip pat atnaujinti atstovavimo nuostatai su LS tarybos pagalba.
Kokie šio darbo rezultatai?
Paruošta delegacija į WSC ir WSYF. Perskaityti, išanalizuoti ir su LS taryba nuspręsti LS sprendimai. Į
2018 veiklos planą įtraukti tarptautiniai renginiai, kuriuose bus atstovaujama LS.
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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.)
2017 m. gruodžio mėnesį LS URS koordinatorius Matas Daunys dalyvavo Lenkijos skautų organizacijos
asamblėjoje. Skautai iš kaimyninės šalies buvo aktyviai kviečiami dalyvauti TS „Laužų karta“.
LS URS nariai taip pat bendrauja su LiJOT tarptautinių reikalų atstovais.
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Komunikacijos skyriaus metinė veiklos ataskaita

1. Skyriaus sudėtis ir pareigos
Skyriaus narių sąrašas ir narių einamos pareigos.
Psktn., vyr. sk. Eglė Šidlauskaitė - skyriaus koordinatorė
Psktn., vyr. sk. Ieva Skiparytė - skyriaus koordinatorės pavaduotoja
Psktn., sk. v. Aivaras Čenkus - skautai.lt techninis palaikymas
S. s. Marius Kilimonis - elektroninių paštų techninis palaikymas
Sk. v. Karolis Martinaitis - JOTA-JOTI koordinatorius
Pat. sk. Barbora Kačinskaitė - JOTA-JOTI komanda
Psktn., sk. v. Eimantas Martinaitis - JOTA-JOTI komanda
S. s. Gabija Vaitulytė - Akelos uolos redaktorė
S. s. Šarūnė Katinaitė – fotografė
S. s. Dovydas Beržinis – fotografas
S. s. Vainius Mirskis – fotografas
Sk. v. Tomas Rimkus – fotografas
Pat. sk. Beatričė Tylaitė – fotografė
Sk. v. Almantas Vilbikas – video
Neužpildytos pozicijos skyriuje. Ar yra pareigų, veiklos sričių, kur nėra žmonių?
LS Facebook paskyros administratorius;
Pranešimų spaudoje monitoringo administratorius;
LS reprezentaciniai veidai/balsai;
Maketuotojas - dizaineris;
Savanoris vidinės komunikacijos palaikymui;
Savanoris išorinės komunikacijos palaikymui.
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Žmonių poreikis. Kokiose srityse reikia daugiau žmogiškųjų resursų? (kokios kompetencijos žmonių
reikia ir kokiems darbams?).
Trūksta žmonių, galinčių prisidėti prie kasdienių skyriaus darbų. Užpildžius skyriaus žmonių spragas,
darbas vyktų kur kas efektyviau ir nuosekliau; taip pat, turėdami daugiau palaikymo dabartiniai skyriaus
nariai taip greit „neperdegtų“, pasiektume geresnių rezultatų.
Bendras skyriaus funkcijų įvertinimas. Kokios veiklos sritys veikė stipriausiai, kur reikia daugiau
žmonių?
Formuojasi stipri fotografų komanda. Per pastaruosius metus labai sustiprėjo JOTA-JOTI komanda organizuojami renginiai kraštuose, informacija apie renginius ir radijo mėgėjų veiklą dalijamasi JOTAJOTI Lietuva Facebook puslapyje. Nuolatos atnaujinamas skautai.lt puslapis bei aktyviai vystomas
skautatinklio atnaujinimo projektas. Kiekvieną mėnesį išleidžiamas naujienlaiškis „Akelos uola“. Metų
eigoje skyrius stengiasi užtikrinti informacijos pasiekiamumą apie nacionalinius renginius bei
organizacijos naujienas. Deja, kol kas sunkiausia įgyvendinti šiuos kasdienius, su informacijos
sklaida organizacijos viduje ir išorėje susijusius skyriaus darbus. Situacija pagerinti pavyktų
sustiprinus kertinę skyriaus komandą.
2. Skyriaus posėdžiai
Kiek per metus įvyko skyriaus posėdžių? Kiek žmonių juose dalyvavo?
Bendri skyriaus posėdžiai nevyko - skyriaus nariai dirba su labai konkrečiomis užduotimis, todėl bendros
sueigos nevyksta. Vyko atskiri JOTA-JOTI komandos posėdžiai, įvaizdžio kūrimo grupės susitikimai.
3. Veiklos plano ataskaita
Skyriaus per metus įgyvendintos veiklos (kas padaryta iš metų plano).
Skyrius įvykdė šias strategines veiklas:
Skautai.lt atnaujinimas (Vykdomi einamieji atnaujinimai);
Jaunimo programos naujienų viešinimas (Paskelbtos daugiau nei 4 JPS naujienos);
Vieno langelio (skambučio) principas (Vyksta naujos duomenų bazės kūrimas ir atnaujinimas);
Taip pat vykdyta organizacinė veikla: Lietuvos skautijos socialinių tinklų Facebook, Instagram bei
puslapio www.skautai.lt palaikymas ir atnaujinimas; išėjimai į žiniasklaidą; kas mėnesį leidžiamas
naujienlaiškis „Akelos uola“; nacionalinių renginių (Pavasario šventės, Gražių dainelių daug girdėjau,
LS vadovų sąskrydžio, LS vadovų suvažiavimo, Įkūrėjo dienos) komunikacija ir viešinimas.
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Renginių, veiklų trumpas aprašymas – renginio (veiklos) tikslas, dalyviai, kiti rezultatai.
2017 m. JOTA-JOTI vyko Panevėžio ir Marijampolės kraštuose. JOTA - JOTI renginys skirtas ne vien
bendrauti, bet ir sužinoti, susipažinti su naujausiomis technologijomis. Skautai tikrino savo kantrybę
lituodami elektroninius kauliukus, patyrę skautai mokėsi apie įvairius komunikacijos būdus ir juos
išbandė. Tuo pačiu skautai buvo įtraukiami į JOTA - JOTI pasaulį - susipažino su radijo mėgėjais ir jų
veikla, mokėsi siųsti radijo signalą. Prie renginių įgyvendinimo stipriai prisidėjo patyrę skautai ir
Panevėžio ir Marijampolės kraštų.
Plačiau apie tai rašė: http://www.skautai.lt/index/article/id/2665
http://www.skautai.lt/index/article/id/2666
http://www.skautai.lt/index/article/id/2659
http://www.skautai.lt/index/article/id/2660
Suplanuotos, bet neįgyvendintos veiklos. Priežastys, kodėl nebuvo įgyvendintos metų plane numatytos
veiklos.
Skautų viešinimas regionuose (dalyvavimas 10 miestelių regioniniuose renginiuose per metus) – veikla
neįgyvendinta, nes skyrius nedarė įtakos skautų viešinimui regionuose - tai pačių kraštų iniciatyva
vykstanti veikla. Sekant socialinių tinklų paskyras, galima daryti išvadą, kad įvyko daugiau kaip 15
renginių

regionuose,

kurių

metu

buvo

vykdomas

skautų

viešinimas.

Narių informavimas apie organizacijos atstovavimą žiniasklaidoje (suorganizuotas modulis sąskrydyje
apie komunikaciją su žiniasklaida) – veikla neįgyvendinta dėl skyriaus narių trūkumo. Veikla perkelta į
2018

m.

Veikiantis patariamasis organas (PST) (10 patyrusių skautų dalyvauja nacionalinio lygmens
„šešėliavimo“ projekte) – veikla neįgyvendinta, dėl LS pirmijos bendro nutarimo, kad turimų žmogiškųjų
išteklių nepakaks efektyviam projekto dalyvių palaikymui ir įtraukimui.
Neplanuotos, bet įgyvendintos veiklos. Kokie papildomi darbai, nenumatyti metų plane buvo įgyvendinti.
Nauji projektai, netikėti darbai ir pan.
Dauguma neplanuotų veiklų susijusios su artėjančiu Lietuvos skautų šimtmečiu:
- Video sveikinimų akcija „Mums jau 100!“;
- Patyrusių skautų gerųjų darbų konkursas „Tarnauk ir keliauk!“ ir kt.
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Bendras veiklos vertinimas. Kokios veiklos sritys metų eigoje veikė stipriai? Kokie svarbiausi
pasiekimai? Ką reikia tobulinti, stiprinti?
Skyrius veikia pakankamai, bet ne puikiai. Galima pastebėti, kad skyriaus problemos atsikartoja, nes kol
kas nėra išspręsta kertinė KS problema - skyriaus narių, tiesiogiai dirbančių su komunikacija
organizacijos viduje ir išorėje, trūkumas. Ši problema sprendžiama palaipsniui, ieškome ir randame vis
daugiau pagalbos. Skyriaus pagrindiniu vidiniu tikslu išlieka pastovios komandos formavimas.
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;
Sesė Eglė Šidlauskaitė ir brolis Aivaras Čenkus dalyvavo Tarybos narių prašymu suformuotoje
Skautatinklio atnaujinimo darbo grupėje;
Bendradarbiaujant su LS URS įgalinta Instagram paskyra, kurioje pagrindiniu turiniu dalijasi į renginius
užsienyje išvykstantys skautai. LS URS Facebook grupė prijungta prie LS FB puslapio;
Bendradarbiaujama su Tautinių bendrijų koordinatoriumi viešinant aktualius renginius ir naujienas;
Bendradarbiaujant su LS ŽIS vyksta informacijos apie artėjančius mokymus sklaida;
Bendradarbiaujant su LS JPS vykdytas patyrusių skautų gerųjų darbų projekto viešinimas. Skilčių
konkurso viešinimas. Kitų skyriaus naujienų viešinimas;
Brolis Karolis Martinaitis ir JOTA - JOTI komanda aktyviai bendradarbiauja su Vilniaus universiteto
Radijo mėgėjų klubu.
Kiek įvyko susitikimų?
Įvyko du Skautybės šimtmečio veiklų darbo grupės susitikimai.
Įvyko vienas pasikeitusios Skautatinklio atnaujinimo darbo grupės susitikimas.
Su kitais LS pirmijos skyriais komunikuojama pirmijos posėdžių metu arba asmeniškai su skyrių
koordinatoriais.
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Kokie šio darbo rezultatai?
Sudėliotas preliminarus Skautybės šimtmečio veiklų ir viešinimo planas.
Patikslintas skautai.lt atnaujinimo planas.
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.)
The Academy 2017 (WOSM, Vengrija)
Young Spokespersons 2017 (WOSM, Islandija)
Youngsters On The Air (YOTA) 2017 (Tarptautinės radijo mėgėjų sąjungos (IARU) pirmasis regionas
(R1))
Kas dalyvavo? Koks dalyvavimo tikslas?
Skyriaus koordinatorė Eglė Šidlauskaitė, tikslas - atnaujinti žinias ir pasisemti idėjų skyriaus veikloms.
Skyriaus koordinatorės pavaduotoja Ieva Skiparytė, tikslas - atnaujinti žinias ir pasisemti idėjų skyriaus
veikloms.
JOTA JOTI komanda brolis Karolis Martinaitis ir sesė Barbora Kačinskaitė, tikslas - artimiau susipažinti
su radijo mėgėjų veikla.
Kokie dalyvavimo rezultatai? Kuo dalyvavimas naudingas Lietuvos skautijai?
Šie renginiai jų dalyviams leido pamatyti jiems aktualias veiklos sritis iš kitos pusės, užmegzti
tarptautinių kontaktų, mokytis iš kitų patirties bei pasisemti idėjų kaip efektyviau ir lengviau tęsti
komunikacijos darbus.
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Komunikacijos kanalų statistika 2017 metais
Per 2017 metus Lietuvos skautijos Facebook paskyrą ėmė sekti dar 861 žmogus. Šis prieaugis
yra maždaug 100-u didesnis, nei 2016 metais. Iš vsio šiuo metu LS FB puslapis turi 5762
“patinka”. Žemiau pateiktose lentelėse galime matyti preliminarų sekėjų pasiskirstymą pagal
lytį ir amžių.

LS Facebook paskyros sekėjai
pagal lytį

LS Facebook paskyros sekėjai
pagal amžių
45 - 54 m.
5%

Vyrai
30%

55 - 64 m.
2%

65+ m.
13 - 17 m.
2%
18%

35 - 44 m.
16%

Moterys
70%

25 - 34 m.
19%

18 - 24 m.
38%

Per 2017 metus nežymiai sumažėjo skautatinklio peržiūrų skaičius – apie 2 procentus. Šio
pokyčio skyriaus nariai nesureikšmina ir šiuo metu aktyviai dirba tam, kad jau netrukus
galėtume džiaugtis atsinaujinusiu ir gražiu skautai.lt puslapiu.

Imtasi aktyviau dirbti su organizacijos Instagram paskyra – per 2017 m. paskelbta apie 50 naujų
pranešimų, sekėjų skaičius išaugo iki 858 žmonių. Instagram sekėjų statistika pagal lytį ir
amžių:
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LS kraštų / konferencijos veikla 2017 m.
Veiklos aprašymai parengti pagal kraštų seniūnų atsiųstus duomenis. LS pirmija neatsako už
galimus netikslumus, ar nepaminėtas veiklas.

Ką veikė Jūrų skautų konferencija?
Organizavo renginius:


Jūrų skautų gimtadienis. 2017 m. kovo 11-12 d.
Kaune susirinkę jūrų skautai mokėsi ir įgijo
įvairių

skautiškų

specialybių,

dalyvavo

iškilmingame kovo 11-osios minėjime mieste, susipažino su Kauno miestu naudodamiesi
„Action bound“ orientavimosi programa. Renginyje dalyvavo 300 jūrų skautų ir svečių iš visos
Lietuvos. Renginio viršininkė – s. Asta Kederytė.


Konferencinė stovykla „Kablys 2017“ - Vasaros stovykla Rumšiškėse, kurios metu buvo
siekama išbandyti Tautinės tsovyklos programą bei gyvenimo sąlygas. Stovyklos viršininkė –
s. Asta Kederytė, data 2017 m. liepos 23-29 d.



Vasaros Sezono uždarymas „Irklus džiaut“ vyko rugsėjo 30 - spalio 1 d. Pamerkių
stovyklavietėje. Tradiciškai, renginį organizavo patyrę jūrų skautai, viršininkė – pat. j. sk.
Simona Masalskaitė.

Organizavo renginius vadovams:
Tradicija tampantys jūrų skautų vadovų sąplaukiai 2017 m. įvyko du kartus: birželio 9 –11 d.
Skautų slėnio stovyklavietėje Ukmergės r. ir lapkričio 10 – 12 d. Trakų r. Birželio mėnesio
sąplaukis

buvo

skirtas

gilinti

jūrų

skautų

programos raktinius įgūdžius: vadovai mokėsi
teisingai

valdyti

įvairius

laivus,

vandenyje

apsiversti ir atversti, bei įlipti į kanojas,
optimistus, plaustus. Lapkričio mėnesio sąplaukis
buvo skirtas tuntų ir vadijos ataskaitoms, vadovų
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komandos formavimui, Tautinės stovyklos aktualijų pristatymui bei mokymams apie
komunikaciją.

Dalyvavo tarptautiniuose renginiuose:


4 skautai dalyvavo Šimtmečio tautinėje stovykloje Australijoje, gruodžio 24 – sausio 12 d.

Ką veikė Kauno kraštas?
Organizavo renginius:


Skautų įkūrėjo gimtadienis. Vasario 22-ąją
Kauno krašto vyr. skautai, Šv. Pranciškaus
draugovės vilkai, akademikai ir jūrų skautai
pasitiko saulę, dalinosi tortu ir dainavo dainas
susirinkę Milikonių apžvalgos aikštelėje.



Kovo 11-osios minėjimas. Kovo 11-ąją Kauno krašto skautai rinkosi ant Ringovės piliakalnio
paminėti Lietuvos nepriklausomybės atgavimo dienos. Renginio viršininkė – s. Irena
Valatkevičienė.



Sezono atidarymas „Sala Šangrila“. Pradėdami stovyklavimo sezoną, Marvos forte Kauno r.,
vykusiame renginyje stovyklavo Pilies tunto, Užusalių skautai, S. Jameikio ir Raganos vyr.
skautų, Kaukų, Ašvienių ir Šv. Pranciškaus draugovės skautai bei svečiai iš Vilniaus krašto
Vingio tunto. Renginys vyko balandžio 8 d., viršininkė - vyr. sk. Rūta Račkaitytė.



Vasaros stovykla vyko liepos 2 – 9 d. Viešvilėje. Viršininkas – sk. v. Matas Dominas.
Dalyvavo apie 150 skautų iš Kauno miesto (visų amžiaus grupių), Ąžuolų ir Dubysos tuntų,
Kalugos (Rusija).



Sezono uždarymas „Algebrinė notacija“ vyko rugsėjo 15 – 16 d. Gegutės stovyklavietėje,
Jonavos r. Dalyvavo 120 skautų iš visų Kauno miesto draugovių bei Šventosios ir Pilies tuntų.
Viršininkė – psktn. Justina Milutytė.
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Kalėdinė sueiga, kurioje dalyvavo Šv.
Pranciškaus, F. Šakalio dr. ir Šventosios
tunto Medeinės skautai, vyko gruodžio 19 d.
„Domus Pacis“ svečių namuose, Kaune.
Sueigos

viršininkė

–

sktn.

Renata

Grubinskė.


Kauno krašto kalėdinė mugė vyko gruodžio
3 d. Kauno įgulos karininkų ramovėje. Joje
dalyvavo daugiausia Kauno miesto jaunesnieji skautai, Kaukų draugovės patyrę skautai, jūrų
skautų A. Smetonos laivo skautai. Mugės viršininkė - s. s. Karolina Šmitaitė.

Dalyvavo tarptautiniuose renginiuose:


8 skautai dalyvavo Šimtmečio tautinėje stovykloje Australijoje, gruodžio 24 – sausio 12 d.

Ką veikė Klaipėdos kraštas?
Organizavo renginius:


Vasario 16-oji: Renginys vyko Priekulėje. 40
krašto skautų dalyvavo šv. Mišiose, po jų vyko
įžodžio ceremonija ir bendravimas prie arbatos
puodelio.



Kovo 11-oji: Dalyvavome šv. mišiose. Po mišių
pasirodėme eisenoje Klaipėdos mieste. Dalis brolių ir sesių skautų ta pačia proga dalyvavo
ŽSO organizuojamame žygyje „Pėdos smėly“ Baltijos pajūriu. Vakare visi susitikome
Klaipėdos skautų būkle, kuriame likusios sesės laukė žygeivių su garuojančia vakariene. Po
vakarienės vyko bendravimas ir organizacijų pristatymas. Dalyvavo 33 Klaipėdos krašto ir
ŽSO skautai.



Vasaros sezono atidarymas vyko birželio 17 dieną. Renginys prasidėjo kelione traukinuku.
Vėliau buvo žygis nuo Bajorų iki H. Šulco jaunimo sodybos. Dalyvavome pamaldose.
Rengėme skautoramą stovykloje apsistojusiems vaikams. Kitą dieną žygis atgal iki Bajorų ir
traukinuku atgal į Klaipėdą. Dalyvavo 30 krašto skautų.
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Jungtinė Telšių – Klaipėdos kraštų stovykla „Gintarinė Varna“. Stovykla vyko Varniuose, prie
gražiojo Lūkšto ežero, liepos 15-22 d. Dalyvavo apie 180 Telšių ir Klaipėdos krašto skautų bei
2 sesės iš Tauragės krašto. Viršinininkas - br. Donatas Barsys. Stovykloje lankėsi vyr.
skautininkė Ieva Brogienė, LS ŽIS koordinatorė Dovilė Pilkauskienė ir LS JPS koordinatorius
Domas Nutautas, kurie papasakojo kokie nauji vėjai laukia jaunimo programoje, pristatė TS
„Laužų karta“.



Klaipėdos krašto sezono uždarymas. Apie 70
skautų rugsėjo 30 d. Salantuose dalyvavo šv.
mišiose,

grožėjosi

žaliosiomis

Salantų

apylinėkimis, dalis brolių ir sesių davė įžodį.
Dalyvavo kitų organizacijų renginiuose:


Klaipėdos

krašto

atstovai

dalyvavo

tradiciniame ŽSO organizuojamame žygyje
pajūriu „Pėdos smėlyje“ kovo 11 d. Žygiavo apie 30 krašto skautų.

Dalyvavo tarptautiniuose renginiuose:


1 skautas dalyvavo Šimtmečio tautinėje stovykloje Australijoje, sausio 2 d. – sausio 12 d.

Ką veikė Marijampolės kraštas?
Krašto seniūnė ataskaitos nepateikė.

Ką veikė Alytaus kraštas?
Alytaus krašte netikėtai pareigas atsisakiusiam eiti
krašto seniūnui sk. v. Kęstučiui Arlauskui, pareigas
perėmė brolis Antanas Kalinauskas.
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Organizavo renginius:


Alytaus krašto skautai dalyvavo tradiciniame konkurse „Gražių dainelių daug girdėjau“,
Kaune.



Alytaus Dzūkijos pagrindinėje mokykloje vyko minėjimas, skirtas vasario 16 –ajai, Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai paminėti. Renginį pradėjo mokyklos jaunieji skautai. Jie į aktų salę
garbingai įnešė penkias vėliavas: Lietuvos Respublikos, Lietuvos istorinę, Europos Sąjungos,
Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos ir Lietuvos skautijos padalinio – tunto „Pilėnai“
vėliavą. Sugiedojus Lietuvos himną, sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė Vilija
Sušinskienė. Ji pasveikino visus su Lietuvos valstybės atkūrimo diena, pasidžiaugė puikiais
mokinių pasiekimais, draugiška mokyklos bendruomene ir palinkėjo būti tikrais Lietuvos
patriotais. Istorijos mokytojas metodininkas Robertas Šiugždinis kalbėjo apie istorinę 1918
metų Vasario 16-osios reikšmę, pabrėžė signatarų drąsą, ryžtą, vienybę siekiant laisvės ir
pravedė įdomią viktoriną. Minėjimas baigėsi mokinių dainuojama K. Vasiliausko daina
„Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos".



2017 m. liepos mėn. vyko Alytaus krašto stovykla „Žiedų šalyje“. Iš viso stovyklavo 62 krašto
skautai. Stovykloje programa vyko skilčių sistemos principu. Apie stovyklą rašė:
http://m.alytusplius.lt/naujienos/alytaus-skautai-stovyklavo-ziedu-salyje

79

Ką veikė Panevėžio kraštas?
Organizavo renginius:


Žygis „Už Tėvynę 2017“. Patyrusių skautų štabas vasario 16-osios proga organizavo tradicinį
patyrusių skautų žygį „Už Tėvynę 2017“. Žygio metu paminėjome Lietuvai svarbią datą,
supratome jos prasmę ir svarbą.

12 val.

iškėlėme vėliavą ir sugiedojome himną.
Vėliau tęsėme žygį į Naujamiestį. Taip pat
aplankėme netoli Naujamiesčio esančias
karaimų kapines. Atvykę į nakvynės vietą
turėjome jaukų vakarą su lietuviškomis
patriotinėmis dainomis. Brolis Kasparas
papasakojo kaip svarbu yra mylėti Tėvynę,
kad turime džiaugtis, jog dabar mes esame
laisvi ir turime galimybę gyventi nepriklausomoje Lietuvoje. Taip pat supratome, jog būdami
laisvi ir nepriklausomi mes galime būti tai kuo esame – skautais ir mum nereikia nuo nieko
slėptis, galime reikšti savo mintis ir skautų judėjimą platinti visoje Lietuvoje. Renginys vyko
vasario 16 – 17 d. Naujamiestyje, Panevėžio r. Žygio viršininkas – br. Kasparas Vaičelis.
Dalyvavo 22 patyrę skautai ir 3 vadovai.


Vasaros stovykla „5 riešutėliai skautams“ vyko birželio 13–17 d. Spirakių k., Panevėžio r. Šios
stovyklos metu Panevėžio krašto Nevėžio tunto draugininkės siūlė pasirinkti virėjo, keramiko,
laužavedžio, išlikėlio, pionerijos, viso pasaulio draugo ar gamtos draugo specialybes. Patys
mažiausi stovyklautojai – jaunesnieji skautai. Jie turėjo galimybę susipažinti ir įgyti viso
pasaulio draugo specialybę. Broliai Laurynas ir Teodoras priminė jiems kas yra draugystė, koks
turi būti skautas. Sunkiausia buvo vyriausiems, jau patyrusiems skautams. Jų laukė išlikėlio ir
pionerijos specialybės. Skautas – tai gamtos draugas, taigi išlikėlio specialybės skautai mokėsi
kaip išgyventi laukinėje gamtoje, kaip pasigaminti valgyti, kaip nepanikuoti patekus į bėdą,
kokie yra signalai atsitikus bėdai, kaip pasistatyti pastogę iš miške rastų gamtinių medžiagų.
Kad būtų jiems lengviau suvokti, ko gi laukti naktį miške, prieš išeidami į dviejų dienų žygį su
nakvyne, patyrę skautai aktyviai mokėsi pionerijos darbų stovykloje. Šių pradmenų juos mokė
į svečius iš Vilniaus atvykęs skautas akademikas ir LS tarybos narys br. Povilas Dabrila.
Stovyklos viršininkė – s. Jurgita Kuprinskienė, dalyvavo 140 Panevėžio krašto skautų.
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Patyrusių skautų stovykla „Nepjauk: Grybų karas 2017“ vyko rugpjūčio 23-27 d. Vilktupio
stovyklavietėje. Viršininkai - br. Laurynas Beleška ir s. Agnė Užkurėlytė. Dalyvavo 40
patyrusių skautų. Nors ši vasara ir nedžiugino šiltais ir saulėtais orais, patyrę skautai nepabijojo
praleisti 5 dienas miške be palapinių. Į mišką smagiai praleisti laiko atvyko ne tik broliai ir
sesės iš Panevėžio, bet ir iš
Marijampolės, Šiaulių, Vilkijos,
Joniškio, Rokiškio.



Žygis „Vyšniniai konkorėžiai“. Tai
tradicinis

žygis

skautams,

skirtas

pasitikėjimą

savimi

patyrusiems
stiprinti
ir

ugdyti

atsakomybės jausmą. Žygio metu
patyrę skautai įveikia 15-20 km
atstumą,

kadangi

kilometražas

nebūna

didelis,

jiems

yra

duodamos dvi užduotis: 1. Pasigaminti valgyti miško sąlygomis – pietus ir vakarienę.

2.

Pasigaminti lapines kurios apsaugos nuo lietaus ir šalčio. Šiemet šis skautų vyčių oganizuotas
žygis vyko spalio 7-8 d. Žaliosios girioje, Panevėžio r. Viršininkas – br. Laurynas Beleška.
Žygiavo 20 patyrusių skautų ir 12 vadovų (vyr. skautų).


Stovykla „Adrenalino dozė“. Rugpjūčio 7-11 d. Rokiškio Jurgio Kairio skautų draugovė kvietė
Panevėžio krašto skautus patirti adrenalino dozės. Pirmąją dieną stovyklautojai stengėsi vieni
kitus pažinti ir save parodyti. Pasidalinę į keturias skiltis pasigaminome gaireles ir susikūrėme
skilties pavadinimus. Išsiruošę į orientacinį susipažinome su teritorija, aplankėme muziejų,
bažnyčią. Antrą dieną mūsų laukė žygis į Latviją. Pakeliui aplankėme Inzenbergo dvarą.
Trečioji diena buvo pilna „kariškų rungčių“ - dažasvydis, optinis šautuvas. Mokėmės šaudyti į
taikinį. Po pietų atvyko į svečius policija. Supažindino su tiriamosios policijos darbu. Parodė,
kaip yra nuimami pirštų antspaudai. Ketvirtą stovyklos dieną išsiruošėme į žygį Aizdumblėn.
Čia tai tikrai mūsų laukė „adrenalino dozė“. Pelkėje įveikę kliūtis, pasigaminę valgyti grįžome
namo. Penktą stovyklos dieną vykdami namo aplankėme Antalieptės mares. Paplaukioję su
vandens dviračiais, valtimis ir baidarėmis grįžome namo. Viršininkė s. Eleonora Baršienė.
Dalyvavo 50 krašto skautų.
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Sezono uždarymas „Zikaro beieškant“ vyko spalio 27-28 d. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijoje.
Dalyvavo 170 krašto skautų. Viršininkė – s. Gedma Nakvosienė.



Stovykla „100 skautiškų akimirkų“ vyko lapkričio 10-12 d. Naujamiesčio gimnazijoje,
viršininkė – s. Rita Liaugaudienė. Šiais metais renginio tematika buvo siejama su artėjančiu
skautų šimtmečiu, tai atsispindėjo ir pavadinime „100 skautiškų akimirkų“. Į šį istorinį renginį
susirinko Aukštaitijos tunto „Bakutės“ ir „Aušrinės“ draugovių skautai. Į Naujamiesčio
gimnaziją atvyko 60 skautų iš 4 mokyklų: Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos,
Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos ir Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos.

Organizavo
tarptautinius
renginius:
Šiais

metais

Panevėžio

krašto

skautams teko reta
galimybė
stovyklauti kartu su
katalonų
Stovyklos

skautais.
metu

jaunuoliai

iš

Katalonijos ir Lietuvos gyvendami kartu turėjo galimybę pažinti skirtingas kultūras ir
susipažinti su savo tautų tradicijomis. Kartu gamino valgyti pagal savo tautų tradicijas, mokėsi
tradicinių šalių žaidimų, dainų ir dalinosi skautavimo įspūdžiais. Stovykla vyko liepos 5-8 d.
Vilktupio stovyklavietėje, viršininkas – br. Kasparas Vaičelis.
Dalyvavo kitų LS kraštų renginiuose:
Panevėžio krašto patyrę skautai aktyviai dalyvavo Šiaulių krašto stovyklose: 12 atstovų
stovyklavo „Paslaptingoje saloje“, 4 – „Miško SPA“ vasaros stovykloje.

Dalyvavo tarptautiniuose renginiuose:
Du krašto patyrę skautai dalyvavo liepos pabaigoje – rugpjūčio pradžioje vykusioje stovykloje
„Scout moot“ Islandijoje.
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Ką veikė Šiaulių kraštas?
Organizavo renginius:


Skautiška

olimpiada.

Šiaulių

miesto

„Rasos“ progimnazijoje dvi paras įvairių
amžiaus

grupių

skautai,

suskirstyti

laikinosiomis skiltimis, aktyviai sportavo.
O

varžytis

asmeninėse

tikrai
(baudų

buvo

galima

metimas,

tiek
šaškių

turnyras, tritaškių mėtimas, atsilenkimai,
atsispaudimai, jėgos rungtyje „Išstumk iš
rato“), tiek komandinėse („Snaigės“ futbolo turnyras, estafetė „Sportuok neskubėdamas“,
virvės traukimas, kvadratas, tinklinis, „Skauto gelbėjimo“ estafetė ir pan.) rungtyse. Tomis
dienomis aistrų, emocijų, sportinio pykčio, užsispyrimo ir noro nugalėti niekas nestokojo... Ir
ne veltui, nes buvo išdalinti 29 medalių komplektai. Renginys vyko sausio 27-28 d. Šiauliuose,
viršininkė – s. Janina Žvirblytė-Paslavičienė. Olimpiadoje savo jėgas išbandė 125 krašto
skautai.


„Pirmasis laužas“. Pavasarį Šiaulių krašte tradiciškai uždegamas pirmasis laužas. Vėlyvo
vakaro paslaptingas žaidimas Pakruojo dvaro teritorijoje, netradicinė pažintis su miestu, laužas,
arbata su bandele Kruojos pakrantėje... Dalyvavo 136 krašto skautai, viršininkė – s. Janina
Žvirblytė-Paslavičienė. Renginys vyko gegužės 12-13 d. Pakruojyje.



Patyrusių skautų stovykla „Paslaptingoji sala“ vyko birželio 17-22 d. Kairių ežero saloje,
Šiaulių r. Tai jau antrus metus organizuojama stovykla pat. skautams ir kandidatams į juos.
Permainingomis birželio dienomis 40 patyrusių skautų iš Šiaulių, Panevėžio bei Utenos kraštų
bandė įminti Kairių ežero salos paslaptis... Stovyklos viršininkė – s. Justina Paslavičiūtė.



Krašto stovykla „Miško SPA“ vyko liepos 14-22 d. Pašvinės k. Šiaulių r. Viršininkė – s. Janina
Žvirblytė-Paslavičienė, dalyvavo apie 160 krašto skautų, ir apie 10 svečių iš Panevėžio, Kauno
kraštų bei Žemaitijos skautų organizacijos. Stovykloje vykdyta Lietuvos skautijos metų tema
– Pionerijos metai. Stovykloje lankėsi vyr. skautininkė Ieva Brogienė, LS ŽIS koordinatorė
Dovilė Pilkauskienė ir LS JPS koordinatorius Domas Nutautas, kurie papasakojo kokie nauji
vėjai laukia jaunimo programoje, pristatė TS „Laužų karta“.
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„Ir šviesa“ – Baltų vienybės dienai paminėti skirtas renginys rugsėjo 22 – 23 d. Susirinkę
Aukštelkės mokykloje kartu su vietos bendruomene šventėme „Baltų vienybės dieną“. Kitą
rytą išsiruošėm į žygį. Nuo Bubių piliakalnio grožėjomės atsivėrusiais vaizdais, prisiminėm,
kad kadaise čia stovėjo Dubysos pilis. Nusileidę nuo piliakalnio sustojome. Čia, piliakalnio
papėdėje, 1941 metais buvo sušaudyta 500
žydų. Tylos minute pagerbėm nužudytus
žmones, prisiminėm istoriją, pasidalinom
savo mintimis. Savo žygį tęsėm aplankydami
didžiausias Lietuvoje tuopas – o jų Bubiuose
net 5. Žygio pabaigai – slėpynės miške,
skautiški žaidimai, pokalbis su draugais
mėgaujantis rudeniška šiluma. Renginyje
dalyvavo 52 krašto skautai bei 22 jaunuoliai
neskautai iš Šiaulių rajono. Viršininkė – s. Janina Žvirblytė-Paslavičienė.



„Paskutinis laužas“ – Kurtuvėnuose spalio 20-21 d. tradiciškai uždegtas paskutinis šių metų
skautų laužas. Rikiuotė, žaidimai, žygis ir ant laužo gamintas maistas, patirtas brolystės
jausmas, gerieji darbeliai bažnyčiai ir Kurtuvėnams - tai veiksmai ir jausmai, kurie ilgais rudens
vakarais dar ilgai šildys mus prisiminimais... Dalyvavo 148 krašto skautai, 42 svečiai iš LS
Vilniaus Vingio tunto, ir 30 jaunuolių neskautų iš Šiaulių rajono. Viršininkė – s. Janina
Žvirblytė-Paslavičienė.



„Natos tarp lapų“. Tradicija jau tapo pasibaigus atrankiniam dainų konkursui „Gražių dainelių
daug girdėjau“ ir paskelbus finalistus neišsiskirstyti, o kartu praleisti dar ir popietę. Jaunesnieji
skautai ir skautai, lydimi vadovų, pasklido po Šiaulių miesto centrą, Talkšos ežero apylinkes,
atlikinėdami jiems skirtas orientacines užduotis, o patyrę skautai lavino savo smegenų veiklą
žaisdami skautišką protmūšį. Renginys vyko Šiaulių mieste lapkričio 18 d., dalyvavo 103
krašto skautai ir 5 svečiai iš Panevėžio krašto. Viršininkė – s. Janina Žvirblytė-Paslavičienė.
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Adventinė sueiga vyko gruodžio 2 d. Šiaulių mieste. Adventinėje Šiaulių krašto sueigoje
tradiciškai vėl užvirė darbas dirbtuvėlėse: buvo sukami obuoliukai, iš karoliukų veriami
angeliukai, gaminami žaisliukai, lankstomos žvaigždės, klijuojami angelai, sukamos žvakės ir
tradiciškai kepami imbieriniai sausainiai.
Kad rankos ir akys pailsėtų, vilkai ir skautai
žaidė orientacinį žaidimą, o pat. skautai kilo
į bažnyčios bokštą. Vakarop pasigardžiavus
arbata

su

pačių

imbieriniais

keptais

sausiainiais

ir

puoštais

išskubėjom

į

eglutės įžiebimo šventę. Sueigos viršininkas
– br. Arūnas Jankauskis. Dalyvavo 113
krašto skautų.
Dalyvavo kitų kraštų renginiuose:


8 krašto atstovai dalyvavo Panevėžio krašto patyrusių skautų stovykloje „Nepjauk 2017“.

Dalyvavo tarptautiniuose renginiuose:


1 patyręs skautas iš Šiaulių krašto dalyvavo stovykloje „Internationale Hanzedagen Kampen
2017“ Olandijoje, birželio 15- 18 dienomis.



7 patyrę skautai ir 2 vadovai dalyvavo stovykloje „Laisvės palikuonys” Ukrainoje, liepos 25
d. – rugpjūčio 4 d.



7 skautai dalyvavo Šimtmečio tautinėje stovykloje Australijoje, gruodžio 24 – sausio 12 d.
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Organizavo renginius vadovams:
Padėkos vakaras vadovams ir krašto savanoriams vyko sausio 28 d. Tai tradicinis Šiaulių
krašto renginys, skirtas tarti dar kartą ačiū vadovams ir savanoriams. Šiemet jame dalyvavo 12
vadovų ir savanorių.
Paaugo: 2017 m. Šiaulių krašte įsikūrė viena nauja draugovė, ir dar viena draugovė atnaujino
veiklą.
Organizavo stovyklą „Skautai neskautams“: liepos 23 – 29 d. Pašvinės stovyklavietėje vyko
stovykla „Šiaulių krašto skautai neskautams“, joje dalyvavo apie 60 vaikų iš visos Lietuvos.
Dalis jų tapo skautais.

Ką veikė Tauragės kraštas ?
Organizavo renginius:


SkautOlimpiada vyko kovo 10 – 11 d. Jurbarko r., Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinėje
mokykloje. Tai tradicinė Tauragės krašto skautų metų pradžios sueiga, skirta populiarinti
sportinę veiklą tarp įvairaus amžiaus skautų. Dalyvavo 102 krašto skautai. Viršininkė – s. Jolita
Štrimienė.



Krašto stovykla „Laiko tiLTai" vyko liepos 31 d. – rugpjūčio 6 d. Šilalės r., viršininkė – s.
Elvyra Gedeikienė. Dalyvavo virš 200 krašto skautų, bei svečiai iš Kauno ir Klaipėdos kraštų.
Šiemet stovykla skirta paminėti artėjantį
Lietuvos

šimtmetį,

Lietuvos

piliakalnių,

tautinio kostiumo metus. Stovyklos metu
skautai

kievieną

dieną

per

patirtį

ir

užsiėmimus išgyveno vis kitą Lietuvos
istorijos laikotarpį. Stovykloje lankėsi vyr.
skautininkė Ieva Brogienė, LS administratorė
Simona Kurtinaitytė ir LS JPS koordinatorius
Domas Nutautas, kurie papasakojo kokie nauji
vėjai laukia jaunimo programoje, pristatė TS
„Laužų karta“.
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Rudens sueiga „Marga skrynia. O kas joje?“. Tradicinė Tauragės krašto skautų rudens sueiga.
Šiais metais sueiga skirta paminėti tautinio kostiumo metams. Sueigos metu skautai iš įvairių
vienetų pristatė skirtingų šalių kostiumus, dalyvavo kitose užduotyse ir užsiėmimuose. Sueigos
viršininkė – s. Vaida Beinarienė, dalyvavo apie 160 krašto skautų. Renginys vyko Jurbarko
Naujamiesčio pagrindinėje mokykloje spalio 20 – 21 d.



Sueiga „Kalėdiniai draugystės tiltai“: tai sueiga, skirta susikaupimui prieš artėjančias
didžiausias metų šventes. Sueigos metu
skautai dalyvavo edukacinėse programose,
bendravo

su

vienuolėmis

iš

Peru,

vyskupijos jaunimo centro vadovu, skleidė
gerąją

žinią

miestelio

gyventojams.

Dalyvavo 77 krašto skautai. Renginio
viršininkė – s. Jolita Zokienė, reinginys
vyko Lukšių V. Grybo gimnazijoje.

Dalyvavo tarptautiniuose renginiuose:


3 skautai dalyvavo Šimtmečio tautinėje stovykloje Australijoje, gruodžio 24 – sausio 12 d.

Ką veikė Telšių kraštas?
Organizavo renginius:


Kandidatų į pat. skautus mokymai „Nebūk
kandis,būk vyšnia“: tai patyrusių skautų
organizuojami bandymai kandidatams į
pat. skautus. Dalyvavo 20 kandidatų ir 20
patyrusių skautų. Mokymai vyko Telšiuose
sausio mėn.



Mokomoji stovykla „Pirma košė“ vyko gegužės 13-14 d. Žlibinuose, Plungės r. Dalyvavo
apie 80 Telšių krašto skautų. Viršininkė – s. Irena Bumblauskaitė.



Stovykla „Gintarinė varna“. Kasmetinė vasaros stovykla, šiemet organizuota kartu su
Klaipėdos kraštu. Stovykla vyko Varniuose prie gražiojo Lūkšto ežero liepos 15-22 d.,
dalyvavo apie 180 Telšių ir Klaipėdos krašto skautų bei 2 sesės iš Tauragės krašto.
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Viršinininkas - br. Donatas Barsys. Stovykloje lankėsi vyr. skautininkė Ieva Brogienė, LS ŽIS
koordinatorė Dovilė Pilkauskienė ir LS JPS koordinatorius Domas Nutautas, kurie papasakojo
kokie nauji vėjai laukia jaunimo programoje, pristatė TS „Laužų karta“.


Paskutinis laužas – vasaros sezono uždarymas ir laužo pargabenimas iš miško į būklą – šiemet
liepsnojo Telšių mieste, rugsėjo 16 d. Dalyvavo 85 krašto skautai.



Telšių tunto gimtadienis, jau 28-asis, buvo švenčiamas spalio 21 d. Telšiuose. Dalyvavo apie
70 Telšių krašto skautų.
 Skiltininkų mokymai - Renginys skirtas
skiltininkus ir paskiltininkus supažindinti
su skilties sistema ir iškelti naujų iššūkių.
Vyko

Telšiuose

lapkričio

24

dieną,

dalyvavo 18 skautų ir patyrusių skautų.
Viršininkė – s. Gabrielė Jogminaitė.

Organizavo renginius vadovams:
Rugpjūčio mėn. 12 krašto vadovų plaukė baidarėmis.

Ką veikė Utenos kraštas?
Organizavo renginius:


Skiltininkų mokymai: rugsėjo 15 – 17 d. Antalieptėje, Zarasų
raj., br. Ugnius Meškas skautams vedė mokymus, kuriuose jie
buvo supažindinti su skilčių veiklos ypatumais ir praktiniais
užsiėmimais skiltyse.

Paaugo:


Anykščių miesto skautų vienetas atsigauna ir atnaujina savo
veiklą. Visagino draugovė pagaliau turi pastovią skautų
susirinkimų vietą Visagino progimnazijoje „Draugystė“.
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Ką veikė Vilniaus kraštas?
Vilniaus krašte 2017 m. pavasarį keitėsi krašto seniūnas. Sesė Barbora Drąsutytė pareigas
perdavė broliui Aivarui Čenkui. Keičiantis pareigose asmenims, visuomet vyksta pareigų
perdavimas ir užtrunka laiko kol viskas įsivažiuoja.
Vilniaus krašte aktyviai veikia 3 tuntai: Kernavės, Skaisčio ir Vingio. Tuntai turi daug
tradicinių savo renginių: sezonų atidarymai / uždarymai, vasaros stovyklos, tradiciniai tuntų
renginiai ir kt.
Tuntuose draugovės dirba pagal amžiaus grupes, sueigos vyksta reguliariai.
Daug krašto patyrusių skautų ir vyr. skautų prisideda prie organizacijos nacionalinio lygmens
savanoriaujant nacionaliniuose renginiuose.
Dauguma Vilniaus krašto vyr. skautų
yra atsakingi už TS „Laužų karta“
programos kūrimą ir įgyvendinimą,
todėl pagrindinis susitelkimas yra ties
būsima Šimtmečio stovykla 2018 m.
Kadangi esame skautiški vienetai
sostinėje, kurioje vyksta labai daug
renginių įvairiomis progomis, todėl Lietuvos skautijos nacionalinis lygmuo nuolatos kreipiasi
pagalbos dėl skautų dalyvavimo įvairiuose minėjimuose, renginiuose, atstovaujant LS.
Daug krašto skautų dalyvauja tarptautinėje veikloje,
vyksta į renginius kuriuos siūlo LS ir vienetai
susiranda patys. Taip pat aktyviai dalyvaujame LS
siūlomose akcijose / konkursuose (pionerijos
konkursas, „Tikrojo mazgo riteris“, „Nuspalvink
Lietuvą“, Skilčių konkursas ir kt.).

Organizavo krašto renginius:
2017 m. sausio mėn. vyko tradicinė Vilniaus krašto žiemos stovykla „Žiemužis“, Bražuolėje.
Stovykla buvo skirta visoms amžiaus grupėms.
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2017 m. vasario 22 d. tradiciškai broliai ir sesės pasitiko saulę ant Tauro kalno, minint skautų
įkūrėjo gimtadienį. Iš viso renginyje dalyvavo virš 100 skautų ne tik iš Lietuvos skautijos, bet
ir iš kitų skautiškų organizacijų.
2017 m. vasario 26 d. buvo minimas skautų įkūrėjo gimtadienis visoms amžiaus grupėms.
Renginio vaikai dalyvavo orientaciniame žaidime po Vilniaus apylinkes.
2017 m. kovo 11 d. Vilniaus krašto skautai dalyvavo orientaciniame po Vilniaus miestą,
koncerte ir aktyviai prisijungė prie Vilniaus mieste organizuotų šventinių renginių.
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