
LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLO IŠRAŠAS 

2019 10 24 Nr. XVIII-P-05 

Vilnius 

 

Posėdžio pirmininkė: Ieva Brogienė 

Posėdžio sekretorė: Aistė Praškevičiūtė  

 

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

Milutytė, Urtė Petrulytė, Aistė Praškevičiūtė.  

Svečiai: Povilas Dabrila, Justina Lukaševičiūtė, Karolis Žemaitis  (Priedas Nr. 1). 

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl Skautiškos Akademijos 2020 m.; 

2. Dėl skyrių nuveiktų ir planuojamų darbų; 

3. Dėl veiklos vertinimo ir veiklos plano; 

4. Dėl kitų klausimų. 

 

1. SVARSTYTA: Europos regiono skautų akademija (WOSM ir WAGGGS organizuojama) 

2020 m. Paraiškos teikimo terminas iki š. m. lapkričio mėn. 8 d.  

Pristato: Ieva Brogienė.  

 

2. SVARSTYTA. Skyrių nuveikti ir planuojami darbai. 

2.1. SVARSTYTA. Komunikacijos skyrius 

Pristato: Urtė Petrulytė 

 

2.2. SVARSTYTA. LS nacionaliniai renginiai   

Pristato: Eglė Liagaitė 

2.3.SVARSTYTA. Tautinių bendrijų koordinatorius  

Pristato: Vytautas Beniušis  

2.4.SVARSTYTA. Žmogiškųjų išteklių skyrius 

Pristato: Goda Jackutė, Justina Milutytė 

 

2.5. SVARSTYTA. Užsienio ryšių skyriaus koordinatorius 

Pristato: Matas Daunys   

 

2.6. SVARSTYTA. Administracijos skyriaus koordinatorė    

Pristato: Aistė Praškevičiūtė  



 

3. SVARSTYTA. Veiklos vertinimas ir veiklos planas 

Pristato: Ieva Brogienė 

 

4. SVARSTYTA. Kiti klausimai 

Pristato: Ieva Brogienė 

 

 

Posėdžio pirmininkė:     Ieva Brogienė 

 

Posėdžio sekretorė:    Aistė Praškevičiūtė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Priedas Nr. 2 

 

Eil. Nr. Užduotis Terminas 
Atsakingas 

asmuo 
Komentarai 

1.  

Paruošti visą 

akademijos renginio 

pasiūlymo formą, taip 

pat dalį apie Vilniaus 

miestą. 

 

Iki lapkričio 8 d.  Karolis Žemaitis 

Žr. XVIII-P-

05 protokolo 

1. p. 

2.  

Surinkti viešbučių 

pasiūlymus 

akademijos 

apgyvendinimui.  

Iki lapkričio 8 d. 
Monika 

Paulauskaitė 

Žr. XVIII-P-

05 protokolo 

1 p.   

3.  

Išsiaiškinti 

akademijos paraiškos 

teikimo galutinį 

terminą. 

Iki lapkričio 8 d. Matas Daunys  

Žr. XVIII-P-

05 protokolo 

1 p. 

4.  

Parengti organizacijos 

aprašymą (0,5 psl.). 

 

Iki lapkričio 8 d. 

Urtė Petrulytė, 

Matas Daunys, 

koreguoja Ieva 

Brogienė 

Žr. XVIII-P-

05 protokolo 

1. p. 

5.  

Parengti 

finansavimo dalį 

akademijos 

paraiškai. 

Iki spalio 28 d. 
Ieva Brogienė, 

Karolis Žemaitis 

Žr. XVIII-P-

05 protokolo 

1. p. 

6.  

Renginio viešinimas 

per LS kanalus: 

Salantų skautų 

draugovė švenčia 20 – 

ąjį gimtadienį ir rengia 

konferenciją.  

Iki lapkričio 8 d.  Urtė Petrulytė 

Žr. XVIII-P-

05 protokolo 

2.1. p. 

7.  

Įrašai LS Facebook 

paskyroje apie 

savanorystę Pirmijoje.  

Nuo spalio 28 d.  Urtė Petrulytė 

Žr. XVIII-P-

05 protokolo 

2.1. p. 

8.  

Parengti straipsnį į 

WOSM naujienas 

anglų kalba apie 

Iki lapkričio 8 d.  
Eglė Liagaitė, 

Matas Daunys 

Žr. XVIII-P-

05 protokolo 

2.1. p. 



projektą „Nuspalvink 

Lietuvą“.  

9.  

Išsiųsti padėkas  

projekto „Nuspalvink 

Lietuvą“ rėmėjams.  

Iki lapkričio 8 d.  
Aistė 

Praškevičiūtė 

Žr. XVIII-P-

05 protokolo 

2.1. p. 

10.  

Parengti straipsnį į 

WOSM naujienas 

anglų kalba apie žydų 

skautų draugovę 

Lietuvoje. 

 

Iki lapkričio 8 d.  

Urtė Petrulytė, 

Vytautas 

Beniušis 

Žr. XVIII-P-

05 protokolo 

2.1. p. 

11.  Įrašas apie Vėlines. Iki spalio 31 d.  Urtė Petrulytė  

Žr. XVIII-P-

05 protokolo 

2.1. p. 

12.  

Sveikinimo įrašas 

Lietuvos lenkų 

harcerių (skautų) 

sąjungai su Lenkijos 

nepriklausomybės 

diena. 

 

Lapkričio 11 d.  Urtė Petrulytė 

Žr. XVIII-P-

05 protokolo 

2.1. p. 

13.  

Parašyti LR 

Prezidento patarėjui 

Jaroslavui 

Nevirovičiui dėl BTU 

nešimo į LR 

Prezidentūrą. 

Iki lapkričio 8 d.  Eglė Liagaitė 

Žr. XVIII-P-

05 protokolo 

2. 2. p. 

14.  

Gražių dainelių daug 

girdėjau konkurso 

finalinis koncerto 

metu veikianti 

Vadovų oazė 

Sausio 18 d.   Justina Milutytė  

Žr. XVIII-P-

05 protokolo 

2.2. p. 

15.  

Susitikimas 

Kaišiadoryse su 

potencialiomis 

vadovėmis.  

Spalio 25 d.  Justina Milutytė  

Žr. XVIII-P-

05 protokolo 

2.4. p. 



16.  

Susitikimas su 

Tauragės krašto 

vadovais. 

Spalio 26 d.  Justina Milutytė 

Žr. XVIII-P-

05 protokolo 

2.4. p. 

17.  

Pagalba žydų skautų 

vienetui iš Izraelio 

skautų.  

 

Matas Daunys, 

Vytautas 

Beniušis  

Žr. XVIII-P-

05 protokolo 

2.5. p. 

18.  
Veiklos vertinimas ir 

veiklos planas  
Iki lapkričio 8 d.   

Visi Pirmijos 

skyrių 

koordinatoriai 

Žr. XVIII-P-

05 protokolo 

2.1. p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos 

prioritetas 

Strategijos 

uždavinys 

Nuveikta veikla ir jos 

rezultatai 

Einamieji darbai, 

nepriskiriami jokio uždavinio 

įgyvendinimui 

#1 

PRIORITETAS. 

Neformalaus 

ugdymo politika ir 

socialinė 

atsakomybė  

2.1. Lietuvos 

skautija yra 

auganti 

organizacija 

2019 10 03 dalyvavau JRD 

organizuotame JST programos 

tyrimo pristatyme. LS yra 

akredituota priimanti 

organizacija (PO), nuo rugsėjo 

priėmusi savanoriauti 8 

savanorius ir šiai dienai 

besidomintys yra Šiaulių ir 

Panevėžio miestuose. Praėjus 

visą programą yra galimybė 

gauti 0,25 papildomą balą 

stojant į aukštąsias mokyklas. 

LS turi galimybę priimti 

savanorius ne skautus, taip 

didinant organizacijos 

savanorių skaičių.  

Pateikta III ketvirčio institucinio 

projekto ataskaita. 

#1 

PRIORITETAS. 

Neformalaus 

ugdymo politika ir 

socialinė 

atsakomybė  

1.3. Lietuvos 

skautija turi 

įrankius ir 

kompetencijas 

vykdyti 

neformalųjį 

ugdymą 

Parengta ir pateikta LS 

programa Kultūros pasui, kurią 

pagal poreikį įgyvendins LS, 

jeigu gaus akreditaciją ir bus 

užsakymų.  

Parengta rekomendacija LS 

keliamam kandidatui į LiJOT 

prezidentus Lukui Kornelijui 

Vaičiakui. 

#1 

PRIORITETAS. 

Neformalaus 

ugdymo politika ir 

socialinė 

atsakomybė  

1.3. Lietuvos 

skautija turi 

įrankius ir 

kompetencijas 

vykdyti 

neformalųjį 

ugdymą 

Pateiktos trys paraiškos 

vykdyti Kultūros paso 

programas išorei.  

Parengtas ir pateiktas Erasmus+ 

projektas "Nuspalvink Lietuvą" 

su 5 partnerėmis šalimis. 

#1 

PRIORITETAS. 

Neformalaus 

ugdymo politika ir 

socialinė 

atsakomybė  

1.3. Lietuvos 

skautija turi 

įrankius ir 

kompetencijas 

vykdyti 

neformalųjį 

ugdymą 

2019 10 10 dalyvauta viešojoje 

konsultacijoje dėl nacionalinės 

plėtros programos uždavinių 

jaunimo politikos 

srityje. Išsakyta Lietuvos 

skautijos pozicija, poreikiai ir 

norai. 

Parengtas projektas Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos 

organizuojam konkursui 

nacionalinėm nevyriausybinėm 

organizacijom.  

#1 

PRIORITETAS. 

Neformalaus 

ugdymo politika ir 

socialinė 

atsakomybė  

1.1. Lietuvos 

skautija – 

savivaldybių 

partnerė jaunimo 

neformaliojo 

ugdymo 

klausimais 

Toliau derinami sutarčių 

pasirašymai su Vilniaus raj., 

Kretingos raj. ir Joniškio raj. 

savivaldybėmis. Išsiųsti 

pakartotini raštai 

savivaldybėms, kurios 

neatsiliepė į siųstus raštus.  

2019 10 16 susitikimas su VSC 

direktore Dovile Pilkauskiene. 

Aptartos 2019 m. Skautai 

neskautams stovyklos. Kalbėta 

apie didesnę paslaugų pasiūlą 

Skautai neskautams formatu 

(dieninės stovyklos). Susiderinta 

stiprinti pajėgas LS ir VSC 

viešinant Skautai neskautams 

teikiamas paslaugas. Iki 2019 11 

01 turi būti parengtas viešinimo 

paslaugų planas su konkrečiomis 



veiklomis, atsakingais 

asmenimis, kaštais.  

#2 

PRIORITETAS. 

Organizacijos 

plėtra ir 

stiprinimas  

2.5. Savanorystė 

turi vertę ir 

įvaizdį 

organizacijos 

viduje 

2019 10 01 suorganizuotas ir 

įgyvendintas skautiškos 

kolekcinės monetos 

pristatymas Valstybės 

pažinimo centre.  

2019 10 09 susitikimas su 

Ateitininkų federacijos ir Šaulių 

sąjungos atstovais. Kadangi 

keitėsi vadovai/atstovai, buvo 

pristatyta 2015 m. pasirašyta 

trišalė bendradarbiavimo 

sutartis, nuveiktos veiklos. 

Susiderintas susitikimas 2019 12 

04, kuriame kiekviena 

organizacija pasidarysime namų 

darbus apie numatomas veiklas, 

kur galime vieni pas kitus 

dalyvauti. Taip pat galvojama 

apie bendrą konferenciją 2020 

m. pagal skautų šūkį "Dievui. 

Tėvynei. Artimui". Pristatytas 

LS keliamas kandidatas į LiJOT 

prezidentus Lukas Kornelijus 

Vaičiakas.  

   
2019 10 15 susitikimas su antra 

kandidate į LiJOT prezidento 

postą Gintare Vikmonaite. 

   Pasirengimas ir dalyvavimas 

seniūnų sueigoje 2019 10 19. 

  

 
Pateikta projekto ataskaita 

Tautinių mažumų 

departamentui. 

 

 

Administracinio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos prioritetas 
Strategijos 

uždavinys 

Nuveikta veikla ir jos 

rezultatai 

Einamieji darbai, 

nepriskiriami jokio 

uždavinio įgyvendinimui 

#1 PRIORITETAS. 

Neformalaus ugdymo 

politika ir socialinė 

atsakomybė  

1.1. Lietuvos skautija 

– savivaldybių 

partnerė jaunimo 

neformaliojo ugdymo 

klausimais 

Išsiųsti pakartotini raštai 

savivaldybėms dėl 

bendradarbiavimo 

galimybių. 

Parengtas Pirmijos 

protokolas. 

#2 PRIORITETAS. 

Organizacijos plėtra ir 

stiprinimas  

2.1. Lietuvos skautija 

yra auganti 

organizacija  

Parengti raštai įvairioms 

institucijoms dėl LS veiklų, 

renginių ir pan. 

#2 PRIORITETAS. 

Organizacijos plėtra ir 

stiprinimas  

2.1. Lietuvos skautija 

yra auganti 

organizacija 

Nuolat tobulinama 

Lietuvos skautijos 

duomenų sistema: ls.tee-

pee.com. 

Parengti einamieji 

organizacijos dokumentai.  

#2 PRIORITETAS. 

Organizacijos plėtra ir 

stiprinimas  

2.1. Lietuvos skautija 

yra auganti 

organizacija 

Registruotos JP narių bei 

savanoriškos veiklos 

sutartys. 

Administruota ir prižiūrėta 

Lietuvos skautijos 

nacionalinė būstinė. 



#2 PRIORITETAS. 

Organizacijos plėtra ir 

stiprinimas  

2.2. Lietuvos 

skautijoje vykdoma 

vieninga jaunimo 

programa  

Skautiška parduotuvė. 

Administruota skautiška 

parduotuvė, paruošti bei 

išsiųsti užsakymai. 

#2 PRIORITETAS. 

Organizacijos plėtra ir 

stiprinimas  

2.3. Struktūruota ir 

veikianti 

komunikacija 

Suteikta pagalba nariams 

įvairiais klausimais dėl 

naujos duomenų sistemos, 

nario mokesčio ir kt.  

Suteikta informacija el. 

paštu ir telefonu asmenims 

norintiems prisijungti prie 

organizacijos veiklos. 

#2 PRIORITETAS. 

Organizacijos plėtra ir 

stiprinimas  

2.2. Lietuvos 

skautijoje vykdoma 

vieninga jaunimo 

programa  Išrašytos sąskaitos faktūros. 

#2 PRIORITETAS. 

Organizacijos plėtra ir 

stiprinimas  

2.1. Lietuvos skautija 

yra auganti 

organizacija   

Techninė pagalba JP 

mokymams: paruoštos 

priemonės.  

#2 PRIORITETAS. 

Organizacijos plėtra ir 

stiprinimas  

2.4. Kryptingai 

ugdoma lyderystė  

Atlikti pagalbiniai 

administravimo darbai NVŠ 

sutartims.  

   

2019-10-01 d. Skautiškos 

monetos pristatymas 

Valstybės pažinimo centre. 

Atlikti organizaciniai 

darbai.  

  
 Parengta ataskaita WOSM.  

  

 

Tvarkytas ir atnaujintas 

Lietuvos skautijos 

nacionalinis biuras.  

  

 

Techninė pagalba 

skautiškos akademijos 

mokymams ir kraštų 

seniūnų sueigai: paruoštos 

priemonės, užsakytas 

maistas ir kt.  

  
 Užsakyta pažyma iš VMI.  

  

 

Administruoti nacionalinio 

biuro ir skautiškos 

parduotuvės el. paštai.  

  

 

Koordinuoti JST penki 

savanoriai Kaune.  

 

 

Žmogiškųjų išteklių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos 

prioritetas 

Strategijos 

uždavinys 
Nuveikta veikla ir jos rezultatai 

Einamieji 

darbai, 

nepriskiriami 

jokio 

uždavinio 

įgyvendinimui 



#2 

PRIORITETAS. 

Organizacijos 

plėtra ir 

stiprinimas  

2.5. 

Savanorystė 

turi vertę ir 

įvaizdį 

organizacijos 

viduje 

Skautiškoje akademijoje 2019 10 11-13 vesta sesija 

„Suaugusio žmogaus kelias LS“. Medžiaga bus toliau 

naudojama susitikimuose su vadovais, pristatymuose.  

Administruoti 

mokymų ir 

žmogiškųjų 

išteklių 

elektroniniai 

paštai 

#2 

PRIORITETAS. 

Organizacijos 

plėtra ir 

stiprinimas  

2.5. 

Savanorystė 

turi vertę ir 

įvaizdį 

organizacijos 

viduje 

Išleistas antras „Vadovo metų“ numeris 

(https://mano.skautai.lt/uploads/media/2330/vadovo-

metai-2019-ruduo.pdf).  

Bendraujama 

su kraštais 

projekto „10 

naujų vadovų 

Tavo kraštui“ 

klausimais 

#2 

PRIORITETAS. 

Organizacijos 

plėtra ir 

stiprinimas  

2.4. 

Kryptingai 

ugdoma 

lyderystė 

Iš užsienio ryšių skyriaus perimtos administruoti 

sutartys su išvykstančiais į tarptautinius renginius. 

Savanoriai, pasirašę šias sutartis, jose nurodytam 

laikotarpiui bus nukreipti į LS pirmijos skyrius, 

kuriems tuo metu reikės pagalbos. 

Pasirengta ir 

dalyvauta 

kraštų seniūnų 

sueigoje 2019 

10 19 

#2 

PRIORITETAS. 

Organizacijos 

plėtra ir 

stiprinimas  

2.4. 

Kryptingai 

ugdoma 

lyderystė 

Parengtos draugininkų, tuntininkų ir krašto seniūnų 

ataskaitinės anketos. Duomenys bus pradėti rinkti nuo 

2019 10 21 d.  

 

#2 

PRIORITETAS. 

Organizacijos 

plėtra ir 

stiprinimas  

2.1. Lietuvos 

skautija yra 

auganti 

organizacija 

2019 10 20 d. dalyvauta susitikime su Klaipėdos krašto 

esamais ir potencialiais vadovais. Pristatytos suaugusio 

žmogaus galimybės Lietuvos skautijoje.  

 

#2 

PRIORITETAS. 

Organizacijos 

plėtra ir 

stiprinimas  

2.1. Lietuvos 

skautija yra 

auganti 

organizacija 

 

 

#2 

PRIORITETAS. 

Organizacijos 

plėtra ir 

stiprinimas  

2.4. 

Kryptingai 

ugdoma 

lyderystė 

Organizuojami ,,TOT" mokymai mokymų vadovams. 

Preliminari data - vasario pirmos savaitės.  
 

 

2.5. 

Savanorystė 

turi vertę ir 

įvaizdį 

organizacijos 

viduje 

Suorganizuota skautiška akademija - mokymai 

įvairiomis temomis. Sudalyvavo 11 dalyvių ir 10 

lektorių. 

Atnaujinama 

LS mokymų 

duomenų bazė 

 

2.4. 

Kryptingai 

ugdoma 

lyderystė 

Organizuojami lyderių kalvės mokymai (11.30-12.01 - 

Marijampolėje; 11.15-16 - Marijampolėje, 11.09-10 - 

Tauragėje).  

 

 

2.1. Lietuvos 

skautija yra 

auganti 

organizacija 

Organizuojami pirmo lygio draugininkų mokymai 

Marijampolėje (01.24 - 01.25).  
 

 2.4. 

Kryptingai 

Konsultuotasi su LS taryba ir paleista registracija į 

Tarybos vedamus mokymus ,,Atstovėk".  
 

https://mano.skautai.lt/uploads/media/2330/vadovo-metai-2019-ruduo.pdf
https://mano.skautai.lt/uploads/media/2330/vadovo-metai-2019-ruduo.pdf


ugdoma 

lyderystė 

 

Komunikacijos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos 

prioritetas 

Strategijos 

uždavinys 
Nuveikta veikla ir jos rezultatai 

Einamieji 

darbai, 

nepriskiriam

i jokio 

uždavinio 

įgyvendinim

ui 

#2 

PRIORITETA

S. 

Organizacijos 

plėtra ir 

stiprinimas  

2.3. 

Struktūruota 

ir veikianti 

komunikacij

a 

www.facebook.com ir www.skautai.lt vykdyta 

komunikacinė kampanija apie LS iškeltą kandiatą į LiJOT 

prezidentu Luką Kornelijų Vaičiaką (interviu, kvietimai į 

debatus, laužų kartos radijo laidos dalinimasis).  

Vizualizacijų 

formavimas. 

#2 

PRIORITETA

S. 

Organizacijos 

plėtra ir 

stiprinimas  

2.2. 

Lietuvos 

skautijoje 

vykdoma 

vieninga 

jaunimo 

programa 

Dalinimasisi Utenos krašto "Kunigaiščių Radvilų" 

draugovės veiklomis susipažįstant su žydų kultūra ir 

istorija. 

Turinio 

kūrimas. 

#2 

PRIORITETA

S. 

Organizacijos 

plėtra ir 

stiprinimas  

2.3. 

Struktūruota 

ir veikianti 

komunikacij

a 

Bendradarbiaujant su tautinių bendrijų skyriumi išleistas 

pranešimas apie Lietuvos žydų genocidų aukų minėjimą 

www.facebook.com paskyroje.  

Darbas su 25-

mečio 

emblema ir 

žvaigždutėmi

s. 

#2 

PRIORITETA

S. 

Organizacijos 

plėtra ir 

stiprinimas  

2.3. 

Struktūruota 

ir veikianti 

komunikacij

a 

Bendradarbiaujant su Lietuvos banku buvo vykdytas 

skautiškos monetos pristatymo viešinimas ir organizavimas 

(www.facebook.com, www.skautai.lt, Lietuvos banko 

puslapis, žiniasklaida.) 

https://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/isleidzi

ama-skautams-skirta-kolekcine-moneta-932879; 

https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/naujoje-sidabro-

monetoje---is-skautisko-zemelapio-elementu-sudeliotas-

vytis. 

Renginio 

vedimas 

Skautiškos 

monetos 

renginyje.  

#2 

PRIORITETA

S. 

Organizacijos 

plėtra ir 

stiprinimas  

2.3. 

Struktūruota 

ir veikianti 

komunikacij

a 

Bendradarbiaujant su mokymų skyriumi buvo paleistas 

kvietimas į skautišką akademiją www.skautai.lt ir 

www.facebook.com, taip pat renginio metu vykdytas 

viešinimas. 

Susitikimas 

su VSC 

pavaduotoja 

Emilija 

Biteryte - 

bendrų veiklų 

planavimasis.  

#2 

PRIORITETA

S. 

Organizacijos 

plėtra ir 

stiprinimas  

2.3. 

Struktūruota 

ir veikianti 

komunikacij

a 
Skautiškoje akademijoje vesta sesija apie asmeninį turinį ir 

renginių planavimą. 

Savanorės 

susiradimas 

LS 

„Instagram“ 

paskyrai 

kuruoti ir jos 

įvedimo 

susitikimas, 



taip pat 

mentoriavimo 

darbas. 

#2 

PRIORITETA

S. 

Organizacijos 

plėtra ir 

stiprinimas  

2.3. 

Struktūruota 

ir veikianti 

komunikacij

a 
Paviešintas kvietimas į Europinę skautų stovyklą 2020 m. 

Gdanske, Lenkijoje.  

Atsakinėjima

s į 

skambučius ir 

žinutes.  

#2 

PRIORITETA

S. 

Organizacijos 

plėtra ir 

stiprinimas  

2.3. 

Struktūruota 

ir veikianti 

komunikacij

a 
Paviešinti sveikinimai su LS gimtadieniu, su Petro Jurgėlos 

Jurgelavičiaus gimtadieniu ir su mokytojo diena. 

Pašto 

tikrinimas, 

„messenger“ 

programėlė, 

bendravimas 

su skyriais. 

#2 

PRIORITETA

S. 

Organizacijos 

plėtra ir 

stiprinimas  

2.3. 

Struktūruota 

ir veikianti 

komunikacij

a 
Įvyko JOTA-JOTI'19 renginio viešinimas 

www.facebook.com ir www.skautai.lt.   

#2 

PRIORITETA

S. 

Organizacijos 

plėtra ir 

stiprinimas  

2.3. 

Struktūruota 

ir veikianti 

komunikacij

a 

Suformuotas ir išsiųstas naujienlaiškis.  

#2 

PRIORITETA

S. 

Organizacijos 

plėtra ir 

stiprinimas  

2.3. 

Struktūruota 

ir veikianti 

komunikacij

a 

Pasidalinta savaitgalio (Spalio 19 - 20 d.) veiklų santrauka.   

#2 

PRIORITETA

S. 

Organizacijos 

plėtra ir 

stiprinimas  

2.3. 

Struktūruota 

ir veikianti 

komunikacij

a 

Atnaujintas metinių veiklų kalendorius.  

#2 

PRIORITETA

S. 

Organizacijos 

plėtra ir 

stiprinimas  

2.5. 

Savanorystė 

turi vertę ir 

įvaizdį 

organizacijo

s viduje 

Pakviestas išorės svečias - lektorius Aidas Gedminas vesti 

sesiją apie dezinformaciją ir skaitmeninį saugumą. 
 

 

Užsienio ryšių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos prioritetas 
Strategijos 

uždavinys 

Nuveikta 

veikla ir jos 

rezultatai 

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio 

uždavinio įgyvendinimui 

#2 PRIORITETAS. 

Organizacijos plėtra ir 

stiprinimas  

 

 

Savanoriavimo galimybių WOSM Europos 

regione informacinė sklaida. Dokumentų, 

paraiškų ir aplikacijų tvarkymas. 

http://www.skautai.lt/


  

 

Tarptautinio Erasmus+ projekto "Colour 

Lithuania" partnerių paieška, paraiškų ir 

aplikacijų tvarkymas. 

   
Tarptautinių mokymų nacionalinio lygio 

savanoriams "The Academy" informacinė 

sklaida, dalyvių atranka ir paruošimas. 

   
16-tosios Europinės konferencijos 

dokumentų, paramos paraiškų tvarkymas. 

Lietuvos ataskaitų pateikimas. 

  

 

Metinės LS ataskaitos Pasaulinei Skautų 

Judėjimo Organizacijai tvarkymas 

  

 

Europos jūrų skautų seminaro "Eurosea" 

Erasmus+ projekto paraiškų pateikimas ir 

komunikavimas su partneriais. 

  

 

Skautų slėnio SCENES akreditacijos 

proceso tvarkymas. 

   
Tarptautinių mokymų nacionalinio lygio 

savanoriams "The Academy" organizavimo 

paraiškos tvarkymas 

   Lietuvos skautijos duomenų sistemos "Tee-

Pee" tvarkymas.  

 

 

Tautinių bendrijų koordinatoriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos 

prioritetas 

Strategijos 

uždavinys 
Nuveikta veikla ir jos rezultatai 

Einamieji darbai, 

nepriskiriami jokio 

uždavinio 

įgyvendinimui 

#2 

PRIORITETAS. 

Organizacijos 

plėtra ir 

stiprinimas  

2.3. 

Struktūruota 

ir veikianti 

komunikacija 

Aplankytos trys rudens sezono uždarymo 

stovyklos - Kauno krašte - Žaliakalnio tunto, 

Vilniuje - Kernavės tunto, taip pat Jūrų skautų 

konferencijos. Siekiant skatinti organizacijos 

narių toleranciją, pristatyta Gyvosios 

bibliotekos koncepcija ir galimybė jas surengti 

tuntuose. Aptartos didesnės socialinės 

įtraukties galimybės kraštuose, aiškintasi, koks 

yra LS narių požiūris kraštuose šiuo klausimu. 

Su Prezidento patarėju 

Jaroslavu 

Neverovičiumi 

derinta dėl galimybės 

atnešti Betliejaus 

taikos ugnį į 

Prezidentūrą gruodžio 

mėnesį. Patarėjui 

perduoti atsakingų LS 

narių kontaktai, 

informuota LS 

nacionalinių renginių 

koordinatorė dėl 

tolimesnio derinimo 

bei LS vyr. 

skautininkė. 



#2 

PRIORITETAS. 

Organizacijos 

plėtra ir 

stiprinimas  

2.1. Lietuvos 

skautija yra 

auganti 

organizacija 

- Palaikyti ryšiai su žydų skautų vadovu 

Renaldu Vaisbrodu aptariant žydų skautų 

atkūrimo reikalus. Kelis kartus priminta 

R.Vaisbrodui dėl būtinybės susimokėti nario 

mokestį už save ir užtikrinti, kad šį mokestį 

susimokėtų žydų skautų vieneto nariai. Su 

Vilniaus Vingio tunto nariu Audriumi 

Vainoniu atskiro susitikimo metu aptarti 

tolimesni veiksmai dėl darbo su Lietuvos žydų 

skautais. - Inicijuotas įrašas LS 

www.facebook.com paskyroje siekiant 

pagerbti Holokausto aukas (Lietuvos žydų 

genocido aukų minėjimo diena). - Inicijuotas 

per 2-ąjį pasaulinį karą Vilniuje nužudytų žydų 

pavardžių skaitymas (akcija VARDAI), šalia 

Žydų kultūros ir informacijos centro Vilniuje , 

renginyje pakviesti dalyvauti LS nariai. - Su 

LS nare Jolita Kuncevičiene susiderinta dėl 

žydų pavardžių skaitymo Dubingiuose (akcija 

VARDAI). Po renginio suderinta su Jolita dėl 

straipsnio parengimo į LS svetainę apie 

Dubingių skautų dalyvavimą šiame renginyje 

siekiant, kad LS nariai iš regionų pasidalintų 

savo įžvalgomis dėl tokio pobūdžio renginių 

prasmingumo. Straipsnis 

https://www.skautai.lt/naujienos/2720-apie-

beigelius-ir-neikanojamas-pamokas-

kasdienybe-sueigose 

 - Palaikyti ryšiai su iš mokymų užsienyje apie 

romų integraciją grįžusia Justina Zokaite, kuri 

LS vardu buvo išsiųsta į mokymus apie romų 

integraciją ir kuriai padėta supildyti reikiamus 

dokumentus teikiant paraišką. Priminti 

įsipareigojimai LS - dėl straipsnio į 

www.skautai.lt bei LS veiklų pristatymo 

romams kviečiant prisijungti, taip pat 

suorganizuojant renginį LS nariams apie romų 

integraciją. - Su Lietuvos lenkų harcerių 

(skautų) sąjungos atstovu Pavelu Giliausku 

aptartos galimybės LS nariams dalyvauti 

Lenkijos nepriklausomybės dienos minėjime 

lapkričio 11 d. Vilniuje.  

#2 

PRIORITETAS. 

Organizacijos 

plėtra ir 

stiprinimas  

2.4. 

Kryptingai 

ugdoma 

lyderystė 

Kaune vykusioje skautiškoje Akademijoje 

kartu su Vilniaus krašto Vingio tunto 

tuntininke Ineta Dementavičiene vesti 

mokymai apie socialinę įtrauktį (tautinių 

bendrijų, vargingiau gyvenančių vaikų, 

neįgaliųjų, LGBT ir kitų pažeidžiamų 

visuomenės grupių įtraukimą į skautavimą). 

Renginio metu vyko diskusijos, situacijų 

simuliacijos, aptarimai. Išklausytos LS narių 

nuomonės ir lūkesčiai dėl socialinės įtraukties, 

taip pat kokios pagalbos tikimasi iš LS.  
 

 

https://www.skautai.lt/naujienos/2720-apie-beigelius-ir-neikanojamas-pamokas-kasdienybe-sueigose
https://www.skautai.lt/naujienos/2720-apie-beigelius-ir-neikanojamas-pamokas-kasdienybe-sueigose
https://www.skautai.lt/naujienos/2720-apie-beigelius-ir-neikanojamas-pamokas-kasdienybe-sueigose

