
LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLO IŠRAŠAS 

2019 01 24 Nr. XVII-P-04 

Vilnius 

 

Posėdžio pirmininkė: Ieva Brogienė 

Posėdžio sekretorė: Simona Uleckienė 

 

Dalyvauja: Vytautas Beniušis, Ieva Brogienė, Matas Daunys, Goda Jackutė, Urtė Petrulytė, Eglė Liagaitė, 

Daura Polonskytė, Simona Uleckienė (Priedas Nr. 1). 

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl Tarybos posėdžio; 

2. Dėl LS nacionalinių renginių; 

3. Dėl kitų klausimų.  

 

1. SVARSTYTA: Tarybos posėdis. 

Pristato: Ieva Brogienė. 

 

2. SVARSTYTA. LS Nacionaliniai renginiai. 

Pristato: Ieva Brogienė. 

 

3. SVARSTYTA: Kiti klausimai. 

      Pristato: Ieva Brogienė. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė:     Ieva Brogienė 

 

Posėdžio sekretorė:    Simona Uleckienė 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr. 2 

 

Eil. 

Nr. 
Užduotis Terminas 

Atsakingas 

asmuo 
Komentarai 

1. 
Bendras Pirmijos veiklų 

kalendorius. 2019-02-11 Simona Uleckienė 
 

2. www.skautai.lt atnaujinti LS 

angliškus ir lietuviškus aprašus 
2019-02-18 URS, KS  

3. Atnaujinti skautiškos 

parduotuvės internetinį puslapį 
2019-02-18 AS  

4. Sukurti bendrą įvykį dėl vasario 

16-osios minėjimo renginių 
2019-02-11 KS  

5.     

6.     

7.      

 

  



Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos prioritetas  Nuveikta veikla ir jos 
rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio 
įgyvendinimui 

#2 PRIORITETAS. 
Suaugusių žmonių 
savirealizacija per 
savanorystę 

2.4. Techninio ir informacinio 
palaikymo savanoriams 
užtikrinimas 

2018 11 16 Skype call su 
slovakų skautais dėl 
duomenų bazės adaptavimo 
LS ir patogesnės prieigos 
mūsų vadovams ir 
administracijai. 

2019 01 10 dalyvavau 
"EEE ir Norvegijos 
finansiniai mechanizmai 
2014-2021" diskusijoje-
seminare apie ateinančių 
projektų finansavimo 
galimybes nuo 2019 m. 
rudens.  

#1 PRIORITETAS. 
Jaunimo programa, 
ugdanti pilietiškumą, 
bendruomeniškumą ir 
skatininati jaunų 
žmonių įsitraukimą 

1.4. Stiprinti jaunimo 
įgalinimą  

2018 11 26 susitikimas su 
"Langas į ateitį". LS 
dalyvauja kaip partneriai 
projekte  
„Prisijungusi Lietuva: 
efektyvi, saugi ir atsakinga 
Lietuvos skaitmeninė 
bendruomenė”. Pagrindiniai 
vykdytojai pirmą pranešimą 
apie saugumą internete 
skaitys LS vadovų 
suvažiavimo metu, per 
įvadinę sesiją. 

Pateiktos visų LS vykdytų 
projektų 2018 metais IV 
ketvirčio ir metinės 
ataskaitos.  

#5 PRIORITETAS. 
Skautybės šimtmetis 

5.2. Panaudoti šimtmetį 
skautų įvaizdžio stiprinimui 

Suorganizuota ir atidaryta 
keliaujanti šimtmečio paroda 
LR Seime ir Vilniaus 
Rotušėje. 

Pateikta JRD ataskaita 
dėl skautų judėjimo 
šimtmečio vykdytų veiklų 
pagal LR vyriausybės 
planą. 

#5 PRIORITETAS. 
Skautybės šimtmetis 

5.3. Sukurti ilgalaikę šventę 

2018 12 13 susitikimas su 
Šimtmečio knygos kūrėja 
Nomeda Bepirštyte. Susitarti 
preliminarūs knygos 
užbaigimo terminai, 
numatomi darbai. Nuspręsta 
ieškoti galimybių knygos 
daliniam finansavimui. 

2018 12 21 BTU 
įteikimas JRD.  

#4 PRIORITETAS. Naujų 
narių pritraukimas 

4.2. Bendradarbiauti su 
institucijomis gerinant 
sąlygas naujų vienetų 
steigimuisi 

Parengtas sutarties šablonas 
pasirašymui su 
savivaldybėmis, kur aktyviai 
veikia skautiški vienetai. 
Sutartyje esminiai punktai: 
savanorystę LS užskaityti 
mokykloje kaip socialines 
valandas, viešinti skautiško 
judėjimo veiklą savivaldybės 
kanalais, esant galimybėms 
ir poreikiui užtikrinti patalpas 
skautiškam vienetui. 

2018 12 18 dalyvauta 
Švietimo tinklo pietuose, 
kuriuose buvo pasidalinta 
nuveiktais darbais per 
2018 m. Kalbėta apie 
NVŠ kokybės užtikrinimą 
ir kitus su NFU susijusius 
klausimus.  

#7 PRIORITETAS. Versli 
organizacija 

 

2018 m. gruodžio mėn. du 
susitikimai su VSC direktore 
Dovile Pilkauskiene dėl VSC 
paslaugų plėtros, 2018 m. 
veiklų apžvalgos, galimybės 
2019 m. 

2018 12 10 dalyvavimas 
konferencijoje 
"Balsavimas nuo 16 m." 
LR Seime. 



#1 PRIORITETAS. 
Jaunimo programa, 
ugdanti pilietiškumą, 
bendruomeniškumą ir 
skatininati jaunų 
žmonių įsitraukimą 

1.2. Skatinti tarptautinę 
skautišką veiklą 

2018 10 06 dalyvauta 
susitikime Latvijoje (Rygoje) 
su Latvijos ir Estijos 
skautais. Pristatyta LS. 
Derintos Bjam 2019 
stovyklos detalės. Kartu vyko 
LS URS koordinatorius 
Matas Daunys, tautinių 
bendrijų koordinatorius 
Vytautas Beniušis ir LS 
tarybos narė Elena 
Sinkevičiūtė.  

2018 12 10 dalyvavimas 
konferencijoje 
"Balsavimas nuo 16 m." 
LR Seime. 

#5 PRIORITETAS. 
Skautybės šimtmetis 

5.3. Sukurti ilgalaikę šventę 

2018 10 05 dalyvavimas 
šimtmečio konferencijoje ir 
techninė pagalba jos 
pasiruošimui.  

2018 12 07 dalyvavimas 
diskusijoje apie 
savanorystę LR Seime. 

  

 
2018 12 06 dalyvavimas 
LiJOT padėkos vakare. 

  

 
2018 12 03 dalyvavimas 
LR Vyriausybės 
vykdytame projekte 
"Šimtmečio dovanos", 
kuriame LS dalyvavo su 
projektais: "Laužų karta", 
"Nuspalvink Lietuvą", 
"Jurginės Vilniaus miestui 
2018".  

  

 
2018 12 01 dalyvavimas 
Kauno krašto 
atrankiniame GDDG 
konkurse. 

   2018 11 22 dalyvavimas 
AS posėdyje. 

   

2018 11 22 dalyvavimas 
ŠMPF tarptautinėje 
konferencijoje apie NFU 
metodus, formas, 
įgyjamų kompetencijų 
vertinimo svarbą ir 
pripažinimo būdus. 

   

2018 11 15 dalyvavimas 
tarptautinėje 
konferencijoje "Kodas: 
Jaunimas". 

   
2018 10 18 ir 2018 11 12 
susitikimas LR ŠMM dėl 
NVŠ (tęstinis) 

   

2018 11 10 dalyvavimas 
Marijampolės krašto 
parodos ir konferencijos 
atidaryme, ordinų 
įteikimas. 

   
2018 11 10-11 
dalyvavimas 
išplėstiniame posėdyje. 



   

2018 10 26 pasirašyta 
bendradarbiavimo 
sutartis su LR KAM 
(vieneriems metams). 

   

2018 10 26 dalyvavimas 
kaip partneriai 
konferencijoje 
"Prisijungusi Lietuva". 

   

2018 09 - 10 mėn. 
aplankyti kraštų 
posėdžiai: Vilniaus, 
Panevėžio, Kauno, 
Marijampolės, Alytaus, 
Tauragės, Klaipėdos.  

   

2018 09 16 ir 2018 10 21 
dalyvavimas LS 
strategijos 2019-2022 
kūrimo stadijos 
posėdžiuose. 

   

2018 10 19 JRD prie 
SADM patikra visų LS 
įgyvendintų projektų 
2018 m., dalinai 
finansuotų iš JRD prie 
SADM.  

   

2018 10 18 susitikimas 
su Grynųjų pinigų 
departamentu dėl skautų 
monetos leidybos 2019 
m. 

 

 

Administracinio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos 
prioritetas 

Strategijos uždavinys 
Nuveikta veikla ir jos 
rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio įgyvendinimui 

#2 PRIORITETAS. 
Suaugusių 
žmonių 
savirealizacija per 
savanorystę 

2.4. Techninio ir informacinio 
palaikymo savanoriams 
užtikrinimas 

Suteikta pagalba nariams dėl 
skautai.lt ir skautiškų paštų 
administravimo 

Parengti LS pirmijos ir tarybos 
protokolai. 

#2 PRIORITETAS. 
Suaugusių 
žmonių 
savirealizacija per 
savanorystę 

2.4. Techninio ir informacinio 
palaikymo savanoriams 
užtikrinimas 

Suteikta pagalba 
organizacijos vadovams ir 
savanoriams einamaisiais 
klausimais 

Parengti einamieji 
organizacijos dokumentai 

#2 PRIORITETAS. 
Suaugusių 
žmonių 
savirealizacija per 
savanorystę 

2.4. Techninio ir informacinio 
palaikymo savanoriams 
užtikrinimas 

Suteikta pagalba kraštų 
seniūnamsndėl finansų, 
laipsnių ir einamųjų veiklos 
klausimų 

Suteiktos konsultacijos 
asmenims norintiems 
prisijungti prie organizacijos 
veiklos 

#2 PRIORITETAS. 
Suaugusių 
žmonių 

2.4. Techninio ir informacinio 
palaikymo savanoriams 
užtikrinimas 

Užsakytos organizacijos 
reprezentacinės priemonės 

Kartu su Asta Kederyte 
atnaujintos LS narystės ir 
savanorystės sutartys 



savirealizacija per 
savanorystę 

atsižvelgiant į Asmens 
duomenų apsaugos 
reglamentą. Parengtos LS 
asmens duomenų tvarkymo 
taisyklės. 

#2 PRIORITETAS. 
Suaugusių 
žmonių 
savirealizacija per 
savanorystę 

2.4. Techninio ir informacinio 
palaikymo savanoriams 
užtikrinimas 

2018 11 16 Skype call su 
slovakų skautais dėl 
duomenų bazės adaptavimo 
LS ir patogesnės prieigos 
mūsų vadovams ir 
administracijai. 2018 09 24-28 atostogos 

#2 PRIORITETAS. 
Suaugusių 
žmonių 
savirealizacija per 
savanorystę 

2.4. Techninio ir informacinio 
palaikymo savanoriams 
užtikrinimas 

Administruota ir prižiūrėta 
nacionalinė būstinė Išrašytos sąskaitos faktūros 

#7 PRIORITETAS. 
Versli organizacija 

7. Užtikrinti stabilų 
finansavimą baziniam 
organizacijos veiklos 
administravimui (Svarbiausių 
asmenų DU, patalpų 
išlaikymas, ryšiai, buhalerinės 
ir IT paslaugos, suvažiavimo 
organizavimas, Pirmijos ir 
Tarybos posėdžiai).  

Bendrauta su išorės 
savanoriais 

#7 PRIORITETAS. 
Versli organizacija  

Administruota skautiška 
parduotuvė, surinkti, išsiųsti 
skautiškos atributikos 
užsakymai. 

Parengtos registracijos, 
kanceliarinės priemonės, 
kavos pertraukėlės, užsakyti 
pietūs organizuotiems LS 
mokymams 

#7 PRIORITETAS. 
Versli organizacija  

Derinta nakvynė būstinėje su 
kitomis organizacijomis ir 
užsienio skautais 

2019 10 05-07 skyriaus vedėja 
dalyvavo Krizių valdymo 
mokymuose, lektorius D. 
Keneally 

#5 PRIORITETAS. 
Skautybės 
šimtmetis 

5.1. Prisidėti prie skautiškų 
organizacijų vienybės 
puoselėjimo 

Kartu su kitomis skautiškomis 
organizacijomis organizuota ir 
įgyvendinta Betliejaus taikos 
ugnies akcija, kartu su kitomis 
organizacijomis LS atstovai 
dalino ugnį įvairiose 
institucijose: Prezidentūroje, 
Seime, KAM ir t.t. 

Prisidėta organizuojant 
Lietuvos skautų 100-mečio 
konferenciją M. Mažvydo 
bibliotekoje 2018 10 05. 
Pagrindiniai darbai: 
administraciniai darbai prieš 
konferenciją, kavos 
petraukėlės konferencijos 
metu, logistiniai darbai. 

#4 PRIORITETAS. 
Naujų narių 
pritraukimas 

4.7. Skautų žinomumo 
regionuose didinimas 

Koordinuotas BTU dalinimas 
regionuose. LS nariai ugnį 
dalino visose 10 apskričių, iš 
viso aplankė 185 vietas visoje 
Lietuvoje. 

2018 11 10 dalyvavimas 
Marijampolės krašto parodos 
ir konferencijos atidaryme. 

   

2018 01 18 S. Uleckienė 
dalyvavo Kauno m. NVŠ 
programų vertinime. 

 

 

 

Administraciniai ir logistiniai 
darbai LS skautijos 
išplėstiniam posėdžiui, 
parengtas protokolas. 

   

Surinkta informacija, 
rekomendacijos, paremgtas ir 



išsiųstas aprašas dėl Benitos 
Mincevičiūtės kandidatūros 
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 
medaliui gauti. 

   

Parengta ir atidaroma 
keliaujanti LS 100-mečio 
paroda Vilniaus rotušėje. 
Atlikti logistiniai ir 
administraciniai darbai 
parodos atidarymui 2018 11-
12. 

   

2018-12-01 kartu su 
Vilkaviškio Gražinos 
draugovės skautais S. 
Uleckienė atstovavo LS 
Preidentūros kalėdineje NVO 
mugėje S. Daukanto aikštėje. 

   Išsiųstos padėkos rėmėjams 
prisidėjusiems prie TS. 

   
Gauti, sisteminti, tvarkomi 
draugovių žiniaraščiai dėl 
2019 m. narystės mokesčio.  

   Išsiųsti kalėdiniai sveikinimai ir 
dovanėlės LS nariams. 

   Išsiųsti kalėdiniai sveikinimai 
LS draugams ir rėmėjams. 

   
Išsiųsti el. kalėdiniai 
sveikinimai LS nariams ir 
draugams. 

   
Suorganizuots LS Pirmijos 
Kalėdos, padėka Pirmiijos 
nariams 2018-12-12 

   

2019-01-10 S. Uleckienė 
dalyvavo, kaip visuomenės 
atstovas, šauktinių sąrašų 
sudaryme LR KAM. 

   

Atlikti administraciniai, 
logistiniai darbai rengiantis, 
organizuojant ir įgyvendinat 
LS konkursą "Gražių dainelių 
daug girdėjau" 2019-01-19. 

 

 

Komunikacijos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos prioritetas 
Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla ir jos 
rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio įgyvendinimui 

#5 PRIORITETAS. Skautybės 
šimtmetis 

5.3. Sukurti 
ilgalaikę šventę 

Instagram paltformoje 
suorganizuotas Lietuvos 
skautijos 23 gimtadienio 
šventės konkursas; 23 
laimėtojai 

Įvyko Komunikacijos skyriaus 
strategijos planavimo posėdis 
2018 12 21. 



#2 PRIORITETAS. Suaugusių 
žmonių savirealizacija per 
savanorystę 

2.4. Techninio ir 
informacinio 
palaikymo 
savanoriams 
užtikrinimas 

Facebook, skautai.lt, 
Instagram 
lietuvos_skautija platformų 
administravimas ir 
palaikymas 

Konferencijos „Skautai: vakar, 
šiandien, rytoj“ viešinimas 

#3 PRIORITETAS. Narystės 
vertė 

3.1. Sustiprinti 
narystės LS 
vertinimą narių 
tarpe 

Sukurti nauji Lietuvos 
skautijos marškinėliai  

Facebook'e viešinami trumpi 
skautiški video ką gali 
pasigaminti pats, jie skirti 
paįvairinti sueigų veiklas ir 
išmėginti viską pačiam. 

#3 PRIORITETAS. Narystės 
vertė 

3.1. Sustiprinti 
narystės LS 
vertinimą narių 
tarpe 

Susiekta su kraštų 
seniūnais juos skatinant 
dalintis informacija apie LS 
renginius ir konkursus 

Tarptautinių renginių delegatų 
atstovavimo ir veiklų 
viešinimas Instagram ir 
Facebook. 

#1 PRIORITETAS. Jaunimo 
programa, ugdanti 
pilietiškumą, 
bendruomeniškumą ir 
skatininati jaunų žmonių 
įsitraukimą 

1.6. Užtikrinti 
patogų metodinės 
informacijos 
pateikimą 
vadovams 

Nufilmuotas jaunimo 
programos filmukas skirtas 
pristatyti programos 
pokyčius (dizainas) 

Daura Polonskytė dalyvavo 
konferencijoje „SO WHAT?“, 
skirtoje komunikacijai apie 
pokytį ir kaip galime jį 
išmatuoti. 

#5 PRIORITETAS. Skautybės 
šimtmetis 

5.2. Panaudoti 
šimtmetį skautų 
įvaizdžio 
stiprinimui 

LRT laidoje „Istorijos 
detektyvai“ pristatyta 
skautų šimtmečio istorija Vykdyta BTU komunikacija. 

#1 PRIORITETAS. Jaunimo 
programa, ugdanti 
pilietiškumą, 
bendruomeniškumą ir 
skatininati jaunų žmonių 
įsitraukimą 

1.2. Skatinti 
tarptautinę 
skautišką veiklą 

JOTA-JOTI vyko 
Marijampolėje, susisiekta 
su skirtingų žemynų 
skautais. 

Parengtas ir išplatintas 
Kalėdinis elektroninis 
atvirukas. 

#5 PRIORITETAS. Skautybės 
šimtmetis 

5.2. Panaudoti 
šimtmetį skautų 
įvaizdžio 
stiprinimui 

Lietuvos skautų judėjimo 
šimtmečio parodos 
Rotušėje atidarymo 
viešinimas 

Nuo gruodžio 1 d. įdarbinta 
sesė Urtė Petrulytė kaip LS 
KS asistentė 0,5 etato pagal 
neterminuotą darbo sutartį.  

#5 PRIORITETAS. Skautybės 
šimtmetis 

5.2. Panaudoti 
šimtmetį skautų 
įvaizdžio 
stiprinimui 

Gerųjų darbų akcijos 
organizavimas ir 
viešinimas Facebook, 
Instagram, www.skautai.lt 

Aktyviai į skyriaus veiklas 
įsitraukia Instagram guru - 7 
savanoriai besidalinantys 
skautiškomis akimirkomis ir 
informacija Instagram 
platformoje. 

#3 PRIORITETAS. Narystės 
vertė 

3.1. Sustiprinti 
narystės LS 
vertinimą narių 
tarpe 

Tikrojo mazgo riterio 
konkurso viešinimas. 

Sausio 13 d. LS nariai 
dalyvavo akcijoje 
"Neužmirštuolių pieva" prie LR 
Seimo, kurioje LS buvo vieni iš 
partnerių.  

#5 PRIORITETAS. Skautybės 
šimtmetis 

5.2. Panaudoti 
šimtmetį skautų 
įvaizdžio 
stiprinimui 

Kiekvieną savaitę 
antradieniais transliuojama 
radijo laida „Laužų karta“. 

Konkurso „Gražių dainelių 
daug girdėjau“ viešinimas 
įvairiais komunikaciniais 
kanalais. 

   
Urtė Alksninytė atliko 2018 
metų skautų matomumo 
spaudoje monitoringą. 

   
A. Saulaičio parodos 
atidarymo „ Misijų stotelės“ 
viešinimas. 



   

Gauti leidimai iš 7 žinomų 
skautų apie jų nuotraukų ir 
citatų naudojimą naujame 
skautatinklyje. 

   
Kartą per du mėnesius išeina 
Urtės Alksninytės straipsnis 
portale www.15min.lt 

  

 

Žmogiškųjų išteklių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos prioritetas 
Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla ir jos rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio 
įgyvendinimui 

#2 PRIORITETAS. Suaugusių 
žmonių savirealizacija per 
savanorystę 

2.2. Nuolatinio 
vadovų 
tobulėjimo 
sistemos 
vystymas 

Mokymai dvasine tema: susitarta dėl 
mokymų trukmės ir datos (2019 m. kovo 
2-3 d., temos yra tikslinamos) 

Pažymėjimų ir 
mokymų plano 
duomenų bazių 
atnaujinimas. 

#2 PRIORITETAS. Suaugusių 
žmonių savirealizacija per 
savanorystę 

2.2. Nuolatinio 
vadovų 
tobulėjimo 
sistemos 
vystymas 

Mokymai socialinės įtraukties tema: 
paskelbta dalyvių registracija ir 
kartojamas viešinimas, bendrauta su 
lektoriais, išsiųsti laiškai dalyviams. 
Užsiregistravo 9 norintys dalyvauti, po 
pakartotino paklausimo 2 dalyviai 
atkrito. Mokymai atšaukti ir planuojama 
perkelti juos į balandžio mėn.  

Mokymų pašto 
administravimas. 

#2 PRIORITETAS. Suaugusių 
žmonių savirealizacija per 
savanorystę 

2.2. Nuolatinio 
vadovų 
tobulėjimo 
sistemos 
vystymas 

Privalomieji mokymai 2019 03 17: 
pradėta komunikuoti dėl privalomųjų 
mokymų Kaune. 

Bendravimas su 
skyriaus savanoriais. 

#2 PRIORITETAS. Suaugusių 
žmonių savirealizacija per 
savanorystę 

2.2. Nuolatinio 
vadovų 
tobulėjimo 
sistemos 
vystymas 

Draugininkų mokymai Vilniuje 
(užsakomieji): nesėkmingai pradėta 
komunikuoti su galinčiais vesti 
mokymus. 

 

#2 PRIORITETAS. Suaugusių 
žmonių savirealizacija per 
savanorystę 

2.2. Nuolatinio 
vadovų 
tobulėjimo 
sistemos 
vystymas 

Suorganizuotas ,,Tikrojo mazgo riterio 
konkursas". Per GDDG įteikti 
apdovanojimai. 

 

#2 PRIORITETAS. Suaugusių 
žmonių savirealizacija per 
savanorystę 

2.4. Techninio ir 
informacinio 
palaikymo 
savanoriams 
užtikrinimas 

Išrašyti pažymėjimai lektoriams 
vedusiems skautiško pradžiamokslio 
mokymus (1), praėjusiems laivo vadų 
mokymus (2), praėjusiems lyderių 
kalvės mokymus (10). 

 

#2 PRIORITETAS. Suaugusių 
žmonių savirealizacija per 
savanorystę 

2.2. Nuolatinio 
vadovų 
tobulėjimo 
sistemos 
vystymas 

Įvyko Draugininkų mokymai I lygio 
2018-09-15/16 Kaune, dalyvavo 17 
vadovų 

 



#2 PRIORITETAS. Suaugusių 
žmonių savirealizacija per 
savanorystę 

2.2. Nuolatinio 
vadovų 
tobulėjimo 
sistemos 
vystymas 

Įvyko Skautiško pradžiamokslio 
mokymai 2018-09-15/16 Kaune, 
dalyvavo 6 vadovai 

 

#2 PRIORITETAS. Suaugusių 
žmonių savirealizacija per 
savanorystę 

2.2. Nuolatinio 
vadovų 
tobulėjimo 
sistemos 
vystymas 

Įvyko mokymai "Lokalinis krizių 
valdymas" 2018 - 10- 6/7 Kaune. 
Dalyvavo 11 vadovų 

 

#2 PRIORITETAS. Suaugusių 
žmonių savirealizacija per 
savanorystę 

2.2. Nuolatinio 
vadovų 
tobulėjimo 
sistemos 
vystymas 

Įvyko Draugininkų mokymai II lygio 
2018-11-10/11. Dalyvavo 7 vadovai 

 

#1 PRIORITETAS. Jaunimo 
programa, ugdanti 
pilietiškumą, 
bendruomeniškumą ir 
skatininati jaunų žmonių 
įsitraukimą 

1.4. Stiprinti 
jaunimo įgalinimą  

Įvyko užsakomieji mokymai "Lyderių 
kalvė" 2018 - 10 - 27/28 Vilkaviškyje, 
dalyvavo 10 skautų ir patyrusių skautų 

 

 

 

Užsienio ryšių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos prioritetas 
Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla ir jos 
rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio uždavinio 
įgyvendinimui 

#1 PRIORITETAS. Jaunimo 
programa, ugdanti 
pilietiškumą, 
bendruomeniškumą ir 
skatininati jaunų žmonių 
įsitraukimą 

1.4. Stiprinti 
jaunimo 
įgalinimą  

2 LS nariai dalyvavo 
tarptautiniuose mokymuose 
skirtuose nacionaliniame 
lygyje dirbančiams 
savanoriams ACADEMY 
2019 

Izraelio skautų delegacijos 
medicininių išlaidų tvarkymas 

#1 PRIORITETAS. Jaunimo 
programa, ugdanti 
pilietiškumą, 
bendruomeniškumą ir 
skatininati jaunų žmonių 
įsitraukimą 

1.2. Skatinti 
tarptautinę 
skautišką 
veiklą 

Užsienio skautų 
studijuojančių Lietuvoje pagal 
Erasmus mainų programą 
įtraukimas į LS vienetų 
veiklas Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos kraštuose 

Lietuvių skautų išvykusių į 
Austriją integracija į užsienio 
skautiškus vienetus 

#1 PRIORITETAS. Jaunimo 
programa, ugdanti 
pilietiškumą, 
bendruomeniškumą ir 
skatininati jaunų žmonių 
įsitraukimą 

1.4. Stiprinti 
jaunimo 
įgalinimą  

2 LS nariai dalyvavo 14-tame 
Europos jūrų skautų 
susitikime EuroSea  

Bendradarbiaujant su LS KS 
parengta ir LS tarybos 
patvirtinta sutartis su skautu 
išvykstančiu į tarptautinį 
kvalifikacijos kėlimo renginį 

#1 PRIORITETAS. Jaunimo 
programa, ugdanti 
pilietiškumą, 
bendruomeniškumą ir 
skatininati jaunų žmonių 
įsitraukimą 

1.2. Skatinti 
tarptautinę 
skautišką 
veiklą 

Surinkta Baltijos šalių 
stovyklos Baltic Jamboree 
2019 Lietuvos delegacijos ir 
programerių komanda 

sutvarkyti dokumentai dėl 
delegacijos į pasaulinę skautų 
stovyklą World Scout Jamboree 
2019 

#1 PRIORITETAS. Jaunimo 
programa, ugdanti 
pilietiškumą, 

1.4. Stiprinti 
jaunimo 
įgalinimą  

1 LS narys Dalyvavo 
tarptautiniame Įvairovės tinklo 
susitikime austtrijoje Overture 

Pagalba Šveicarijos skautų 
delegacijai vizito Lietuvoje metu 



bendruomeniškumą ir 
skatininati jaunų žmonių 
įsitraukimą 

Diversity Network Meeting 
2018 

#1 PRIORITETAS. Jaunimo 
programa, ugdanti 
pilietiškumą, 
bendruomeniškumą ir 
skatininati jaunų žmonių 
įsitraukimą 

1.4. Stiprinti 
jaunimo 
įgalinimą  

1 LS narys dalyvavo Europos 
Tarybos organizuotame 
tarptautiniame seminare apie 
romų tautybės jaunimo 
poziciją politikoje 

Atnaujinti LS įvaizdžio 
elementai wosm sistemoje 

#1 PRIORITETAS. Jaunimo 
programa, ugdanti 
pilietiškumą, 
bendruomeniškumą ir 
skatininati jaunų žmonių 
įsitraukimą 

1.2. Skatinti 
tarptautinę 
skautišką 
veiklą 

Įvyko baltijos šalių skautų 
susitikimas Latvijoje. 
dalyvavo 4 LS atstovai 

Peržiūrėta slovakijos skautų 
duomenų bazės sistema Tee-
pee. Pradėtas duomenų bazės 
sistemos pritaikymas Lietuvos 
skautijai 

#1 PRIORITETAS. Jaunimo 
programa, ugdanti 
pilietiškumą, 
bendruomeniškumą ir 
skatininati jaunų žmonių 
įsitraukimą 

1.4. Stiprinti 
jaunimo 
įgalinimą  

Renkama delegacija My 
Europe My say renginiui 

Skautų slėnis tapo akredituotas 
SCENES 

#1 PRIORITETAS. Jaunimo 
programa, ugdanti 
pilietiškumą, 
bendruomeniškumą ir 
skatininati jaunų žmonių 
įsitraukimą 

1.4. Stiprinti 
jaunimo 
įgalinimą  

1 LS narys dalyvavo 
tarptautiniame išorės atstovų 
susitikime Network meeting 
2019  Sumokėti WOSM europos 

regiono mokesčiai 

#1 PRIORITETAS. Jaunimo 
programa, ugdanti 
pilietiškumą, 
bendruomeniškumą ir 
skatininati jaunų žmonių 
įsitraukimą 

1.4. Stiprinti 
jaunimo 
įgalinimą  

2 LS atstovai užregistruoti į 
tarptautinį tarptautininkų 
susitikimą International 
Commissioner Forum 2019 

Išsiųsti Kalėdiniai sveikinimai 
Europos šalių skautams ir 
institucijoms 

#1 PRIORITETAS. Jaunimo 
programa, ugdanti 
pilietiškumą, 
bendruomeniškumą ir 
skatininati jaunų žmonių 
įsitraukimą 

1.4. Stiprinti 
jaunimo 
įgalinimą  

2 LS atstovai užsiregistruoti į 
tarptautinį Europos skautų 
Symposiumą 

užpildytas WOSM midterm 
review 

   
Pagalba Lietuvos delegacijai į 
Rover 100 stovyklą 
Portugalijoje 

 

 

Jaunimo programos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos prioritetas 
Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla ir jos 
rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio įgyvendinimui 

#1 PRIORITETAS. Jaunimo 
programa, ugdanti 
pilietiškumą, 
bendruomeniškumą ir 
skatininati jaunų žmonių 
įsitraukimą 

1.6. Užtikrinti patogų 
metodinės 
informacijos 
pateikimą vadovams 

Vestos su JP susijusios 
sesijos Skautiško 
pradžiamokslio 
mokymuose 2018-09-15/16 
Kaune, dalyvavo 6 vadovai. 

Surinkta informacija iš kraštų 
apie atnaujintos jaunimo 
programos mokymus 2019 m. 
(data, vieta). Keli kraštai 
jungiasi vieniems mokymams 



dėl bendrystės ir naujų 
pažinčių. 

#1 PRIORITETAS. Jaunimo 
programa, ugdanti 
pilietiškumą, 
bendruomeniškumą ir 
skatininati jaunų žmonių 
įsitraukimą 

1.6. Užtikrinti patogų 
metodinės 
informacijos 
pateikimą vadovams 

Vestos su JP susijusios 
sesijos Draugininkų I lygio 
mokymuose 2018-09-15/16 
Kaune, dalyvavo 17 
vadovų. 

Pradėta rengtis autnaujintos 
JP mokymams. 
Surinkta bazinė lektorių 
komanda, dėliojamas 
mokymų planas. 

#1 PRIORITETAS. Jaunimo 
programa, ugdanti 
pilietiškumą, 
bendruomeniškumą ir 
skatininati jaunų žmonių 
įsitraukimą 

1.6. Užtikrinti patogų 
metodinės 
informacijos 
pateikimą vadovams 

Kraštų sueigose pristatyta 
atnaujintos JP schema apie 
ketvirčio sueigas. 

 

#1 PRIORITETAS. Jaunimo 
programa, ugdanti 
pilietiškumą, 
bendruomeniškumą ir 
skatininati jaunų žmonių 
įsitraukimą 

1.6. Užtikrinti patogų 
metodinės 
informacijos 
pateikimą vadovams 

Pasirengta ir su KS 
pagalba nusifilmuota 
jaunimo programos filmuke 
skirtas pristatyti jaunimo 
programos pokyčius. 

 

#1 PRIORITETAS. Jaunimo 
programa, ugdanti 
pilietiškumą, 
bendruomeniškumą ir 
skatininati jaunų žmonių 
įsitraukimą 

1.2. Skatinti 
tarptautinę skautišką 
veiklą 

Pradėta organizuoti kelionė 
į UK keturiems "Tarnauk ir 
keliauk" konkurso 
laimėtojams. 

 

#1 PRIORITETAS. Jaunimo 
programa, ugdanti 
pilietiškumą, 
bendruomeniškumą ir 
skatininati jaunų žmonių 
įsitraukimą 

1.3. Atnaujinti 
jaunimo programą 
pagal organizacijos 
tikslus didinant 
veiklos patrauklumą 
nariams. 

Konferencijoje „Skautai: 
vakar, šiandien, rytoj“ 
vestas interaktyvus 
užsiėmimas, kurio metu 
rinkta informacija apie 
įgūdžius naudingus 
skautaujant. 

 

#1 PRIORITETAS. Jaunimo 
programa, ugdanti 
pilietiškumą, 
bendruomeniškumą ir 
skatininati jaunų žmonių 
įsitraukimą 

1.3. Atnaujinti 
jaunimo programą 
pagal organizacijos 
tikslus didinant 
veiklos patrauklumą 
nariams. 

Išgrynintas stovyklavimo 
įgūdžių susikirstymas su 
trumpais aprašais 
lygmenims rengti. 

 

#1 PRIORITETAS. Jaunimo 
programa, ugdanti 
pilietiškumą, 
bendruomeniškumą ir 
skatininati jaunų žmonių 
įsitraukimą 

1.6. Užtikrinti patogų 
metodinės 
informacijos 
pateikimą vadovams 

Pradėta rengtis 
autnaujintos JP 
mokymams. 
Surinkta bazinė lektorių 
komanda, dėliojamas 
mokymų planas. 

 

 

 

Tautinių bendrijų koordinatoriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos prioritetas  Nuveikta veikla ir jos rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami 
jokio uždavinio 
įgyvendinimui 

#1 PRIORITETAS. 
Jaunimo programa, 

1.1. Stiprinti skilčių 
sistemą, ugdyti 

Gruodžio mėnesį į kalėdinę Vilniaus 
krašto skautų mugę, pasiderinus su 

 



ugdanti pilietiškumą, 
bendruomeniškumą ir 
skatininati jaunų žmonių 
įsitraukimą 

demokratijos, 
lyderystės, 
atsakomybės ir 
bendradarbiavimo 
įgūdžius 

organizatoriais, pakviesti Lietuvos lenkų 
skautai. Sausio mėnesį iicijuotas LS 
Pirmijos dalyvavimas tarptautinėje 
akcijoje "Mes prisimenam" paminint 
Tarptautinę Holokausto aukų atminimo 
dieną. 

#4 PRIORITETAS. Naujų 
narių pritraukimas 

1.2. Skatinti tarptautinę 
skautišką veiklą 

Lapkričio mėnesį dalyvauta mokymuose 
Austrijoje apie socialinę įtrauktį (kaip į 
skautavimą įtraukti įvairias 
pažeidžiamas visuomenės grupes - 
LGBT, pabėgėliai, neįgalieji ir t.t.). 
Pristatytas Lietuvos skautijos darbas su 
tautinėmis bendrijomis. Užmegzta daug 
kontaktų su įvairių valstybių skautais. 
Grįžus parašytas straipsnisį skautai.lt, 
pasidalinta gerąja praktika su LS 
Pirmijos nariais. Pasiūlyta surengti 
mokymus LS narians socialinės 
įtraukties temomis 2019 m. vasarį, 
tačiau nesusidarius grupei ir kelis kartus 
pratęsus registravimuisi skirtą terminą, 
mokymai buvo atšaukti. Lapkritis-
gruodis - koordinuoti į mokymus 
užsienyje vykusio Tito Gurskio 
ataskaitos ir straipsnio į skautai.lt 
parengimo darbai.  

 

#4 PRIORITETAS. Naujų 
narių pritraukimas 

1.4. Stiprinti jaunimo 
įgalinimą  

Sausio 24 d. surengtas pasitarimas su 
Lietuvos lenkų skautų sąjungos vadovu 
P.Giliausku siekiant aptarti ir koordinuoti 
pasirengimo Vasario 16-osios renginiui 
darbus. 

 

#4 PRIORITETAS. Naujų 
narių pritraukimas 

4.9. Naujų vienetų 
įtraukimas į kraštą 

Rugsėjo pradžioje išsiaiškinta dėl 
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos sezono 
stovyklų uždarymo datų, suderinta su 
kraštų seniūnais ir stovyklų 
organizatoriais dėl galimybės 
potencialiems žydų skautų vadovams 
sudalyvauti stovyklose. Renginių datos 
pasiūlytos Lietuvos žydų bendruomenės 
vykdančiajam direktoriui Renaldui 
Vaisbrodui. Sukontaktuota su žydų 
stovykloje dalyvavusiais LS nariais, 
išsiaiškinti jų planai ir gautas 
patvirtinimas, kad visi stovykloje 
dalyvavę LS nariai planuoja toliau kartu 
dirbti su potencialiais žydų skautų 
vadovais. Aptartos tolimesnės veiksmų 
gairės dėl bendradarbiavimu su LŽB su 
stovykloje dalyvavusiais LS nariais, LS 
vyr.skautininke. Daug kartų lankytasi 
Lietuvos žydų bendruomenėje dėl žydų 
skautų atkūrimo ir žydų skautų vienetų 
formavimo Lietuvos skautijos sudėtyje. 
Padėta surengti R.Vaisbrodo 
susitikimus su Klaipėdoje esančiais 
Lietuvos skautijos skautais, palaikyti 
ryšiai su Kaune su žydų jaunimu 
dirbančiais Lietuvos skautijos vadovais. 

 

 


