
 

 

LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLO IŠRAŠAS 

2019 09 18 Nr. XVIII-P-04 

Vilnius 

 

Posėdžio pirmininkė: Ieva Brogienė 

Posėdžio sekretorė: Aistė Praškevičiūtė  

 

Dalyvauja: Ieva Brogienė, Barbora Drąsutytė, Goda Jackutė, Eglė Liagaitė, Urtė Petrulytė, Aistė 

Praškevičiūtė.  

Svečiai: Povilas Dabrila, Teodoras Mindaugas Ramanauskas (Priedas Nr. 1). 

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl vyr. skautų konferencijos; 

2. Dėl LS sąskrydžio įvertinimo; 

3. Dėl skyrių nuveiktų ir planuojamų darbų iki sausio mėn.; 

4. Dėl kitų klausimų. 

 

1. SVARSTYTA: Vyr. skautų konferencija.   

Pristato: Teodoras Mindaugas Ramanauskas. 

 

2. SVARSTYTA. LS vadovų sąskrydžio įvertinimas.  

Pristato: Eglė Liagaitė. 

 

3. SVARSTYTA.  Skyrių nuveikti darbai.   

3. 1. SVARSTYTA. Jaunimo programos skyrius  

Pristato: Barbora Drąsutytė 

3.2.SVARSTYTA. LS nacionaliniai renginiai. 

Pristato: Eglė Liagaitė. 

 

3.3. SVARSTYTA. Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius 

Pristato: Justina Milutytė (el. paštu) ir Goda Jackutė. 

 



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.  

Vyr. skautų 

konferencijos 

organizavimas.  

 

2020 m. vasario mėn.  

Panevėžio krašto 

vyr. skautų S. 

Daukanto 

draugovė ir vyr. 

skaučių Mirgos 

būrelis, JP 

skyrius  

Žr. XVIII-P-

04 protokolo 

1. p. 

2.  

Parengti anketą 

draugininkams apie 

jaunimo programą.  

 

2019 12 24   
Barbora 

Drąsutytė 

Žr. XVIII-P-

04 protokolo 

31 p. 

3.  

Parengti laukinių 

įgūdžių emblemą, 

kurią nariams 

siųsime B.P. 

gimtadienio proga.  

 

2019 11 01 Domas Nutautas  

Žr. XVIII-P-

04 protokolo 

3.1 p. 

4.  

Parengti LS 2020 m. 

veiklos plano 

juodraštį 

 

2019 11 08  Visi 

Žr. XVIII-P-

04 protokolo 

3.1. p. 

5.  

Sutvarkyti 

dokumentus 

www.skautai.lt 

puslapyje, JP 

skyrelyje. 

2019 11 08 Urtė Petrulytė 

Žr. XVIII-P-

04 protokolo 

3.1. p. 

6.  

Gražių dainelių daug 

girdėjau finalinis 

konkursas.  

 

2020 01 18  

Benita 

Mincevičiūtė 

(programa), 

Gabrielė 

Grybaitė 

(parama),  

Justina Milutytė  

(vadovų oazė).  

Žr. XVIII-P-

04 protokolo 

3.2. p. 

http://www.skautai.lt/


7.  

Skautiškos monetos 

pristatymas 

(renginio vedėjas, 

skautiška viktorina, 

dovanėlės).  

2019 10 01  

Eglė Liagaitė, 

Aistė 

Praškevičiūtė, 

Urtė Petrulytė 

Žr. XVIII-P-

04 protokolo 

3.2. p. 

8.  
Lietuvos skautijos 

25- mečio renginiai.  
 

Benita 

Mincevičiūtė 

Žr. XVIII-P-

04 protokolo 

3.2. p. 

9.  

Priminimas vadovams 

apie duomenų sistemą 

ir nario mokestį už 

2020 metus. 

2019 12 01 

Aistė 

Praškevičiūtė, 

Urtė Petrulytė 

Žr. XVIII-P-

04 protokolo 

4 p. 

10.  
Skautiškos 

parduotuvės 

inventorizacija. 

2019 10 25 
Aistė 

Praškevičiūtė  

Žr. XVIII-P-

04 protokolo 

4. p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyr. skautininkės 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 Vingio, Kernavės ir 
Vidgauto tuntų vasaros stovyklos. Parengtas organizacijos aprašas 

LiJOT pagal gautą prašymą. 

#1 PRIORITETAS. 
Neformalaus 
ugdymo politika ir 
socialinė 
atsakomybė  

1.1. Lietuvos 
skautija – 
savivaldybių 
partnerė jaunimo 
neformaliojo 
ugdymo 
klausimais 

Tęsiamas bendradarbiavimo sutarčių 
pasirašymas su savivaldybėmis. 

Parengtas projektas "Nuspalvink 
Lietuvą" Lietuvių katalikų religinei 
šalpai.  

#1 PRIORITETAS. 
Neformalaus 
ugdymo politika ir 
socialinė 
atsakomybė  

2.1. Lietuvos 
skautija yra 
auganti 
organizacija 

2019 09 09 susitikimas su Kaišiadorių 
sav. vicemeru ir jaunimo reikalų 
koordinatore, bei suinteresuotais 
asmenimis dėl skautų atkūrimo 
Kaišiadoryse. Susidėliotas veiksmų 
planas, imtasi priemonių atkurti 
skautišką veiklą Kaišiadoryse.  

2019 07 11 aplankyta Baltic 
Jamboree stovykla Latvijoje. 
Suderinta kitą Baltic Jamboree 
stovyklą organizuoti Lietuvoje 
2022 m.  

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir 
stiprinimas  

2.5. Savanorystė 
turi vertę ir įvaizdį 
organizacijos 
viduje 

Parengtas aprašymas/skelbimas, kad 
LS yra priimanti JST organizacija, 
vykdytas viešinimas. JST programoje 
dalyvauja 8 skautai iš Vilniaus, Kauno 
ir Panevėžio kraštų, kurie 
savanorystę atliks LS. 

2019 07 12 dalyvauta JE 
Prezidento Gitano Nausėdos 
inauguracijos priėmime 
atstovaujant Lietuvos skautijai. 

   Parengtos ir priduotos II ketvirčio 
institucinio projekto ataskaitos. 

   Parengta LKRŠ fondui ataskaita 
už Medinių kauliukų mokymus. 

   

2019 07 15 susitikimas su akcijos 
"Ištark. Išgirsk. Išsaugok" 
koordinatore. Reflektuota apie LS 
indėlį į akciją, apie didesnę 
organizacijos komunikaciją, nes 
Lietuvos skautijos nariai 
didžiausią indėlį įdeda 
organizuojant akciją. Suderintas 
bendras veiksmų planas kitų metų 
akcijai. 

   

2019 07 16 susitikimas su 
Ateitininkų federacijos pirmininku 
ir generaline sekretore. Pristatyta 
skautų šimtmečio eiga, 
pasidalinta patarimais dėl veiklų 
vykdymo per Ateitininkų metus. 

   Pagalba organizuojant LS vadovų 
sąskrydį. Dalyvavimas sąskrydyje. 

  

 
2019 08 29 pasirašytas notarinis 
įgaliojimas su VŠĮ Skautų slėniu. 

 

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 

Administruotos naujai pasirašytos 
bendradarbiavimo sutartys su 
savivaldybėmis. Išsiųsti pakartotini laiškai 
savivaldybėms, kurios neinformavo 
gavusios pirminius laiškus. 

Parengti Pirmijos ir 
Tarybos protokolai. 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir stiprinimas  

2.1. Lietuvos 
skautija yra auganti 
organizacija 

Patikrintos „Baltic Jamboree“ dalyvių 
narystės Lietuvos skautijoje. Ne nariams 
išsiųsti informaciniai laiškai. 

Parengti raštai įvairioms 
institucijoms dėl LS 
vasaros stovyklų.  

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir stiprinimas  

2.1. Lietuvos 
skautija yra auganti 
organizacija 

Pristatyta ir paleista nauja 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 

Aplankytos stovyklos: Marijampolės, 
Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Telšių, 
Tauragės kraštų, taip pat Vilniaus Krašto 
Vingio, Skaisčio, Kernavės tuntų, Kauno 
krašto Žaliakalnio, Jiesios, Pilies tuntų, 
Utenos krašto Radvilų draugovės. 
Bendrauta su vadovais apie naująją JP bei 
situaciją jų vienetuose, dalyvauta vadovų 
posėdžiuose.  

Skautiška parduotuvė. 
Administruota skautiška 
parduotuvė, paruošti bei 
išsiųsti užsakymai, 
aplankytos vasaros 
stovyklos. 

#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. Išsiųsti informaciniai 
laiškai apie nario mokestį, naują duomenų 
sistemą, savanorystės galimybės ir kita 
svarbi informacija vadovams. 

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 

Koordinuota akcija "Nuspalvink Lietuvą". 
Projektas sėkmingai įvyko 4 iš 5 
užsiregistravusių kraštų (Panevėžio, Kauno, 
Marijampolės kraštuose, jūrų skautų 
konferencijoje). 

Išrašytos sąskaitos 
faktūros. 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir stiprinimas  

2.1. Lietuvos 
skautija yra auganti 
organizacija  

Koordinuotas LS atstovų dalyvavimas 
Lietuvos moksleivių sąjungos kartu su LR 
Vyriausybe ir Nacionaliniu muziejumi 
organizuotame Baltijos kelio 30-mečio 
minėjime (2019-08-23) ir diskusijų 
festivalyje "Būtent!" Birštone (2019-09-06-
07). 

Techninė pagalba JP 
mokymams: paruoštos 
priemonės 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir stiprinimas  

2.4. Kryptingai 
ugdoma lyderystė 

Prie Nacionalinių renginių organizavimo 
komandos nuo 2019-08-01 prisijungė vyr. 
sk. Gabrielė Grybaitė. 

Atlikti pagalbiniai 
administravimo darbai 
NVŠ projektui.  

   

2019-08-24-25 d. 
Lietuvos skautijos 
vadovų sąskrydis. Atlikti 
visi organizaciniai, 
administraciniai darbai.  

   

2019 09 06 d. Lietuvos 
skautijos internetinio 
puslapio: www.skautai.lt 
gimtadienis nacionalinėje 
būstinėje. Atlikti 
pasiruošiamieji darbai.  



   
Tvarkytas ir atnaujintas 
Lietuvos skautijos 
nacionalinis biuras.  

   

Techninė pagalba I lygio 
draugininkų ir 
pradžiamokslio 
mokymams: paruoštos 
priemonės, užsakytas 
maistas ir kt.  

   Atostogos 2019-09-13-17 
d.  

   

Parengti ir paskelbti 
"Gražių dainelių daug 
girdėjau 2020" nuostatai 
(2019-06-21) 

   

Vadovų sąskrydyje 
informacinės sesijos 
metu pristatytas 
ateinančio pusmečio 
renginių planas, atsakyta 
į vadovams iškilusius 
klausimus. 

   

Susitikimas su Pavasario 
šventės viršininke Dalia 
Autukiene. Aptarta, kokią 
pagalbą būtų galima 
pasiūlyti iš nac. lygmens. 

 

 

Komunikacijos 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  

2.2. Lietuvos 
skautijoje 
vykdoma vieninga 
jaunimo programa 

Vykdytos jaunimo programos 
tiesioginės transliacijos (3, du Vilniuje, 
vienas Kaune) 

Pagaliau pasidarytas metinis 
planas. 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir 
stiprinimas  

2.2. Lietuvos 
skautijoje 
vykdoma vieninga 
jaunimo programa 

Bendradarbiavimas su Jaunimo 
programos skyriumi, dėl dokumentų 
atnaujinimo ir pateikimo skautatinklyje 

Darbas su GIF'u formatu 
(mokymasis ir sklaida). 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir 
stiprinimas  

2.3. Struktūruota 
ir veikianti 
komunikacija 

Interviu su LRT Ryto garsai laida tema 
„Ką daryti pasiklydus miške“. Aplankyta „NePjauk“ stovykla. 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir 
stiprinimas  

2.3. Struktūruota 
ir veikianti 
komunikacija 

Interviu su LNK žinių reportažui tema 
„Ką daryti pasiklydus miške“.  

Kartu su ŽIS ir administracijos 
skyriumi pravestas užsiėmimas 
jėzuitų vasaros stovykloje. 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir 
stiprinimas  

2.3. Struktūruota 
ir veikianti 
komunikacija 

Interviu savaitraščiui „Respublika" apie 
skautų organizaciją ir jos veikimą bei 
rolę visuomenėje. 

Bendradarbiavimas su Baltijos 
šalių stovyklos štabu, dėl 
Baltijos kelio viešinimo 
kampanijos ir po stovyklinės 
komunikacijos efektyvinimo. 



#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir 
stiprinimas  

2.3. Struktūruota 
ir veikianti 
komunikacija 

Baltijos šalių stovyklos anonsų 
viešinimas puslapyje 
www.facebook.com bei www.skautai.lt Vizualizacijos kūrimai 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir 
stiprinimas  

2.3. Struktūruota 
ir veikianti 
komunikacija 

Darbas ties Tautiškos giesmės 
viešinimu puslapyje www.facebook.com 
bei www.skautai.lt 

Metinio plano vadovams 
konstravimas. 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir 
stiprinimas  

2.3. Struktūruota 
ir veikianti 
komunikacija 

Žmonių suradimas ir dalyvavimas bei 
gyvas kalbėjimas renginyje "Ačiū už 10 
metų kartu" 

Darbas ties skrajutėmis apie 
skautus. 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir 
stiprinimas  

2.3. Struktūruota 
ir veikianti 
komunikacija 

Nario mokesčio naujienų/naujos 
duomenų bazės sistemos viešinimas 
puslapyje www.facebook.com bei 
www.skautai.lt 

Bendradarbiavimas su Egle 
Šidlauskaite ir Aivaru Čenkumi 
dėl www.skautai.lt puslapio 
patobulinimų. 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir 
stiprinimas  

2.3. Struktūruota 
ir veikianti 
komunikacija 

Vidinės komunikacijos darbai: 
naujienlaiškis ir informaciniai laiškai 
apie naują duomenų bazę, taip pat 
pagalba administracijos skyriui su 
mailerlite programa. 

Baltijos kelio 30 m. sukakties 
viešinimas. 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir 
stiprinimas  

2.3. Struktūruota 
ir veikianti 
komunikacija 

15min.lt išėjęs straipsnis apie asmeninę 
higieną. 

Jubiliejinės stovyklos viršininko 
paieškos viešinimas tiek 
puslapyje www.facebook.com, 
tiek www.skautai.lt 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir 
stiprinimas  

2.3. Struktūruota 
ir veikianti 
komunikacija 

Darbas su Nuspalvink Lietuvą projekto 
viešinimu, tiek puslapyje 
www.facebook.com ir www.skautai.lt 

Išorinės komunikacijos sesija, 
kurią vedė Monika Petrulienė 
(kviestinis svečias iš LRT) 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir 
stiprinimas  

2.5. Savanorystė 
turi vertę ir įvaizdį 
organizacijos 
viduje 

Dalinimasis kraštų veiklomis vasarą 
mūsų www.facebook.com paskyroje, 
taip pat dalinimasis kitų NVO 
galimybėmis (Dalinkis vasara ir kitų 
organizacijų svečių apsilankymai mūsų 
kraštų vasaros stovyklose). 

Vidinės komunikacijos sesijos 
su kraštų atstovais. 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir 
stiprinimas  

2.3. Struktūruota 
ir veikianti 
komunikacija 

Sąskrydžio renginio viešinimas (viena 
sėkmingiausių kampanijų KS'e šią 
vasarą). 

www.skautai.lt gimtadienio 
organizavimas, viešinimas ir 
vedimas. 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir 
stiprinimas  

2.3. Struktūruota 
ir veikianti 
komunikacija 

Bendradarbiavimas su mokymų 
skyriumi, viešinant metinį planą, 
mokymus. 

 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir 
stiprinimas  

2.3. Struktūruota 
ir veikianti 
komunikacija 

Lietuvos žydų skautų vieneto atsikūrimo 
viešinimas www.facebook.com. 

 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir 
stiprinimas  

2.3. Struktūruota 
ir veikianti 
komunikacija 

Darbas su kaklaraiščio diena, jos 
viešinimas www.facebook.com, vėliau 
albumo kūrimas, nuotraukų tvarkymas 
ir istorijų rinkimas. 

 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir 
stiprinimas  

2.3. Struktūruota 
ir veikianti 
komunikacija 

Elenos Sinkevičiūtės - kandidatės į 
Europos regiono komitetą viešinimas 
tiek puslapyje www.facebook.com tiek 
www.skautai.lt. 

 

 

 

http://www.skautai.lt/
http://www.facebook.com/


 

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  

2.1. Lietuvos 
skautija yra 
auganti 
organizacija 

Aplankytos Marijampolės, Panevėžio, 
Skaisčio tunto, Alytaus, Vingio tunto, Telšių, 
Tauragės, Utenos kraštų stovyklos. 
Kiekvienoje stovykloje kalbėta su vadovais 
apie situaciją krašte, su kokiais iššūkiais 
susiduriama. Kalbėta apie pagalbą ieškant 
žmogiškųjų išteklių. 

Suorganizuoti du susitikimai 
su skyriaus nariais. 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir 
stiprinimas  

2.1. Lietuvos 
skautija yra 
auganti 
organizacija 

Dalyvauta susitikime su Kaišiadorių rajono 
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatore. 
Aptartas veiksmų planas, norint 
Kaišiadoryse įkurti skautišką vienetą. 

Rūpintasi vadovų sąskrydžio 
programa. Suorganizuotos 
sesijos jaunimo programos, 
komunikacijos bei žmogiškųjų 
išteklių temomis. 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir 
stiprinimas  

2.1. Lietuvos 
skautija yra 
auganti 
organizacija 

Dalyvauta susitikimuose su Kaišiadorių, 
Žiežmarių ir Rumšiškių gimnazijų mokiniais. 
Susitikimuose Lietuvos skautija pristatyta 
kaip savanorius priimanti organizacija. 

Administruojami LS mokymų 
ir žmogiškųjų išteklių el. 
paštai 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir 
stiprinimas  

2.1. Lietuvos 
skautija yra 
auganti 
organizacija 

Įvyko pirmo lygio draugininkų mokymai 
(dalyvavo 17 vadovų). Atnaujinama LS mokymų 

duomenų bazė 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir 
stiprinimas  

2.1. Lietuvos 
skautija yra 
auganti 
organizacija 

Įvyko skautiško pradžiamokslio mokymai 
(dalyvavo 6 vadovai). 

Derinama antro lygio 
draugininkų mokymų 
programa ir galimos temos 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir 
stiprinimas  

2.1. Lietuvos 
skautija yra 
auganti 
organizacija 

Derinama skautiškos akademijos programa 
ir buitis, paruoštas kvietimas. 

 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir 
stiprinimas  

2.1. Lietuvos 
skautija yra 
auganti 
organizacija 

Derinami užsakomieji mokymai Tauragėje ir 
Marijampolėje. 

 

 

Jaunimo programos 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  

2.2. Lietuvos 
skautijoje vykdoma 
vieninga jaunimo 
programa 

Vyko 3 “JPS Live”: 
- Skautų įtraukimas į planavimą stovykloje 
(06.25, matė 107) 
- Refleksija (07.16, matė 109) 
- Praktiniai patarimai (07.30, matė 110)  

JP Facebook grupės 
palaikymas: "Pamokų" 
tvarkymas, naujos 
medžiagos kėlimas 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos plėtra 
ir stiprinimas  

2.2. Lietuvos 
skautijoje vykdoma 
vieninga jaunimo 
programa 

Parengti ir Facebook grupėje paviešinti 
paruoštukai: 
- Įtraukimas į planavimą stovykloje 
- Refleksija 

 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos plėtra 
ir stiprinimas  

2.2. Lietuvos 
skautijoje vykdoma 
vieninga jaunimo 
programa 

Parengtas, www.skautai.lt puslapyje ir 
paviešintas JP gairių bendras dokumentas 
"LS jaunimo programa - gairės vadovui" 

 

http://www.skautai.lt/


#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos plėtra 
ir stiprinimas  

2.2. Lietuvos 
skautijoje vykdoma 
vieninga jaunimo 
programa 

www.skautai.lt puslapyje sukurta 
dokumentų kategorija "Jaunimo programa" 
ir įkelti 6 dokumentai. Su KS parengtas su 
JP susijusių dokumentų sutvarkymo 
www.skautai.lt puslapyje planas. 

 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos plėtra 
ir stiprinimas  

2.2. Lietuvos 
skautijoje vykdoma 
vieninga jaunimo 
programa 

Baigtos rengti pirminės laukinių įgūdžių 
gairės: 
- 9 įgūdžių aprašymai pagal 8 lygmenis 
- Įgūdžių gilinimo gairės 

 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos plėtra 
ir stiprinimas  

2.2. Lietuvos 
skautijoje vykdoma 
vieninga jaunimo 
programa 

Sąskrydyje parengtos 3 sesijos vadovams: 
- Sesija apie ketvirčio metodą 
nedalyvavusiems JP mokymams (dalyvavo 
22 žmonės) 
- Sesija apie ketvirčio metodą 
dalyvavusiems JP mokymams (dalyvavo 16 
žmonių) 
- Sesija apie laukinius įgūdžius ir 
pasiruošimą skautiškiems metams 
(dalyvavo 25 žmonės) 

 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos plėtra 
ir stiprinimas  

2.2. Lietuvos 
skautijoje vykdoma 
vieninga jaunimo 
programa 

Sąskrydžio sesijų medžiaga paviešinta 
Facebook grupėje paruoštukų pavidalu: 
- Kaip pradėti taikyti JP ketvirčio ciklą 
- Skautiškų metų tinklelis vadovui 

 

#2 PRIORITETAS. 
Organizacijos plėtra 
ir stiprinimas  

2.2. Lietuvos 
skautijoje vykdoma 
vieninga jaunimo 
programa 

Simona Bataitytė vedė draugininkų 
mokymus 09.14-15 d. 

 

 

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 dvi vasaros stovyklos - 
Vilniaus Vingio tunto stovykla 
Aukštadvaryje ir Kernavės tunto 
stovykla šalia Kernavės. Aptartos 
"Gyvosios bibliotekos" galimybės 
rudens stovyklose su stovyklose 
buvusiais skautų vadovais. 

Surinkta skautų savanorių komanda, 
kuri atstovavo LS rugpjūčio pabaigoje 
Rumšiškėse vykusiame Lietuvos 
lenkų harcerių (skautų) sąjungos 
trisdešimtmečio jubiliejiniame 
renginyje. Renginyje LS vardu 
pasveikinti Lietuvos lenkų skautai. 

#2 
PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir 
stiprinimas  

2.1. Lietuvos 
skautija yra 
auganti 
organizacija 

Dalyvauta koordinuojant pasirengimo 
darbus atkuriamajai žydų skautų 
stovyklai, kuri vyko liepos pabaigoje 
Kernavės stovyklos sudėtyje šalia 
Kernavės. Ruošiantis palaikyti ryšiai 
su žydų skautų vadovu Renaldu 
Vaisbrodu, vyriausiąja skautininke 
Ieva Brogiene, Vilniaus Vingio tunto 
draugininku Audriumi. Dalyvauta R. 
Vaisbrodo įžodyje. 

Lietuvos lenkų harcerių skautų 
sąskrydyje užmegzti kontaktai su 
Respublikos prezidento Gitanos 
Nausėdos patarėju Jaroslavu 
Neverovičiumi. Susiderinus su vyr. 
skautininke ir komunikacijos 
koordinatore jis pakviestas į du LS 
renginius - "Gražių dainelių daug 
girdėjau" bei pasidomėta dėl 
galimybės Betliejaus taikos ugnį 
atnešti į Prezidentūrą. 

#2 
PRIORITETAS. 
Organizacijos 
plėtra ir 
stiprinimas  

2.4. Kryptingai 
ugdoma 
lyderystė 

Surastas LS atstovas dalyvauti 
seminare Strasbūre tema apie romų 
įtraukimą. Sutarta, kad grįžusi po 
mokymų juose dalyvavusi sesė 
parašys straipsnį/savo įspūdžius apie 
romų įtraukimą į LS svetainę ir 
surengs LS pristatymą romų 
bendruomenėje.  

Suorganizuotas Molėtų skautų 
atvykimas 2019 m. rugsėjo 15 d. 
apsilankyti Vilniaus choralinėje 
sinagogoje, susipažinti su žydų 
kultūra ir tikėjimo tradicijomis, 
pabendrauti su Lietuvos žydų 
bendruomenės nariais. 

 

http://www.skautai.lt/
http://www.skautai.lt/

