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LS TARYBOS SUDĖTIS

Tarybos pirmininkė – sktn. vyr. sk. Loreta Baumgartner 
iki 2019 03 16, nuo 2019 03 17 sktn. gint. Rūta 
Šmitaitė.

Tarybos pirmininkės pavaduotojai – psktn. sk. v. Povilas 
Dabrila ir sktn. j. bud. Tomas Broga.

Nariai: psktn. sk. v. Matas Dominas, sktn. j. bud. Tomas 
Broga, psktn. vyr. sk. Eglė Budrytė-Vilbikė, psktn. sk. v. 
Povilas Dabrila, sktn. sk. v. Vaidas Ulkė, sktn. vyr. sk. Lina 
Dovydaitienė, psktn. vyr. sk. Martyna Varkalytė, psktn. 
sk. v. Karolis Žemaitis, sktn. vyr. sk. Monika Paulauskaitė, 
psktn. vyr. sk. Justina Lukaševičiūtė, psktn. Mangirdas 
Šlapelis, sktn. vyr. sk. Loreta Baumgartner, psktn. sk. 
v. Kasparas Vaičelis, sktn. sk. v. Saulius Arlauskas, sktn. 
gint. Rūta Šmitaitė, psktn. gint. Elena Sinkevičiūtė iki 
2019 11 11.  

LS KONTROLĖS KOMISIJOS SUDĖTIS

Pirmininkas – psktn. Lukas Kornelijus Vaičiakas iki 
2019 10 21, nuo 2019 10 22 psktn. vyr. sk. Indraja 
Vaitkūnaitė. 

Nariai: psktn. vyr. sk. Rusnė Daugėlaitė, psktn. vyr. sk. 
Kristina Podėnaitė, sk. v. Tomas Rimkus.  

LS ETIKOS KOMISIJOS SUDĖTIS

Pirmininkė – gilv. vyr. sktn. vyr. sk. Jolita Buzaitytė-
Kašalynienė. 

Nariai: sktn. gint. Asta Kederytė, sktn. j. bud. Jurgis 
Uleckas.

LS PIRMIJOS SUDĖTIS

Vyriausioji skautininkė – gilv. vyr. sktn. vyr. sk. Ieva 
Brogienė;

Administracinio skyriaus koordinatorė – psktn. vyr. sk. 
Simona Uleckienė iki 2019 05 31, nuo 06 01 sktn. vyr. 
sk. Aistė Praškevičiūtė; 
Skautiškos parduotuvės koordinatorė – psktn. vyr. sk. 
Justina Milutytė iki 2019 05 31, nuo 06 01 sktn. vyr. sk. 
Aistė Praškevičiūtė;

Nacionalinių renginių koordinatorė – s. s. Eglė Liagaitė;

Skautiškų pažymėjimų koordinatorius – psktn. sk. v. 
Simonas Dapkus;

Žmogiškųjų išteklių skyriaus koordinatorė – psktn. vyr. 
sk. Justina Milutytė nuo 2019 04 01;

Mokymų koordinatorė – psktn. vyr. sk. Goda Jackutė; 

Komunikacijos skyriaus koordinatorė – psktn. Urtė 
Petrulytė;

Užsienio ryšių skyriaus koordinatorius – psktn. Matas 
Daunys;

Jaunimo programos skyriaus koordinatorius – psktn. 
vyr. sk. Domas Nutautas iki 2019 11 09, nuo 2019 11 
10 psktn. vyr sk. Barbora Drąsutytė; 

Tautinių bendrijų koordinatorius – psktn. Vytautas 
Beniušis;

NVŠ koordinatorės – sktn. Irma Gorytė ir sktn. Janina 
Žvirblytė-Paslavičienė.  
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Lietuvos skautijoje nuolat veikia šie organai: LS taryba, 
vyriausiasis skautininkas bei LS pirmija, LS kontrolės 
ir Etikos komisijos; pats aukščiausias organizacijos 
valdymo organas – Suvažiavimas, kuris šaukiamas 
kartą metuose (eilinis) arba esant poreikiui (neeilinis).

Suvažiavime dalyvauja visi nario mokestį susimokėjusių 
LS padalinių vadovai, vienas pavaduotojas (ne 
jaunesnis kaip 16 metų), Tarybos ir Kontrolės bei 
Etikos komisijų nariai. Suvažiavime sprendžiami patys 
svarbiausi organizacijos klausimai, nes šis valdžios 
organas atlieka fundamentalias funkcijas: keičia 
LS įstatus ir LS buveinę; tvirtina LS strategiją; renka 
ir atšaukia Tarybos narius, Etikos komisijos narius, 
Kontrolės komisijos narius; tvirtina Kontrolės ir Etikos 
komisijų nuostatus; nustato LS narių stojamųjų įnašų 
ir narių mokesčių dydžius, jų mokėjimo tvarką; tvirtina 
praėjusių finansinių metų LS veiklos ataskaitą, priima 
sprendimą dėl LS pertvarkymo, reorganizavimo 
ar likvidavimo ir priima kitus tiesiogiai pavaldžius 
Suvažiavimui sprendimus.

LS taryba, sudaryta iš 16 Suvažiavime išrinktų narių, 
koordinuoja Lietuvos skautijos veiklą, rūpinasi jos 
gerove bei augimu, formuoja LS strategiją; tvirtina 
visiems LS nariams privalomus atskirų sričių nuostatus 
(išskyrus etikos ir kontrolės komisijų) bei kontroliuoja 
jų įgyvendinimą; prireikus rengia LS įstatų pakeitimų 
projektus; tvirtina vyriausiojo skautininko parengtą 
LS metų veiklos planą bei biudžetą; analizuoja 
vyriausiojo skautininko pateiktą LS veiklos ataskaitą 
ir teikia privalomą įtraukti į ataskaitą išvadą; suteikia 
aukštesniuosius vyresniškumo (paskautininko, 
skautininko ir vyresniojo skautininko) laipsnius; 
apdovanoja aukštesniais LS ordinais; sprendžia kitus 
LS reikalus, nepriskiriamus Suvažiavimo kompetencijai; 
taip pat tvirtina Pirmijos skyrių vedėjus, vyriausiojo 
skautininko pavaduotoją (us) vyriausiojo skautininko 
teikimu. 

LS pirmiją sudaro vyriausiojo skautininko pavaduotojas 
(ai) ir skyriai, vadovaujami skyriaus vedėjų; o Pirmijos 
darbą organizuoja ir jam vadovauja vyriausiasis 
skautininkas arba kitas jo teikimu paskirtas asmuo. 
Vyriausiasis skautininkas organizuoja LS veiklą: rūpinasi 
LS ūkine veikla, parengia ir teikia Suvažiavimui tvirtinti 
LS metinę finansinę ataskaitą; tvarko einamuosius LS 
reikalus, nepriskiriamus Tarybos kompetencijai; atsako 
už LS narių apskaitą, pranešimą apie esminius įvykius; 
padeda LS padaliniams spręsti praktines jų veiklos 
problemas; veikia LS vardu, kai yra santykių su kitais 
asmenimis, atstovauja LS;  įgyvendina Suvažiavimo 
ir Tarybos sprendimus bei kitus pavedimus; rengia LS 

veiklos ataskaitą, teikia ją svarstyti Tarybai ir, įtraukęs 
į ataskaitą Tarybos išvadą, pateikia ją Suvažiavimui; 
atsako už LS metų veiklos plano ir biudžeto parengimą 
bei, Tarybai patvirtinus, įgyvendinimą ir atlieka kitas 
funkcijas. 

Etikos komisija – suvažiavime renkamas 3 asmenų 
organas, nagrinėjantis svarbesnius LS narių 
nusižengimus skautavimo principams, tvarkai ar 
drausmei. Šis organas analizuoja ir aiškina skautų 
principus, vertybes, skautiškas etikos normas, įstatus, 
nuostatus bei nusižengimus jiems, taip pat ji privalo 
nagrinėti visus ginčus, skundus ir nusižengimus 
skautavimo principams. 

Kontrolės komisija – suvažiavime renkamas 5 žmonių 
organas, kuris tikrina LS tarybos, LS vyriausiojo 
skautininko, LS padalinių bei LS įstaigų ūkinę-finansinę 
veiklą bei jų sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą; 
nagrinėja ginčus tarp LS organų; taip pat aiškina LS 
įstatus ir kitus LS dokumentus.

Visi LS valdžios organai yra reikšmingi, neatsiejami vienas nuo 
kito bei vienas kitą papildantys. Pirmija vykdo ir užtikrina Tarybos 
priimamų sprendimų įgyvendinimą, o Taryba tvirtina Pirmijos 
skyrių koordinatorius bei kontroliuoja vyriausiojo skautininko 
veiklą. Paprastai tariant, jei Lietuvos skautija būtų valstybė, tuomet 
Suvažiavimas veiktų kaip valstybės rinkimai, LS taryba – kaip 
Seimas, LS pirmija – kaip Vyriausybė, – visi siekia, kad jų „valstybė“ 
veiktų efektyviai, sėkmingai ir tikslingai, o LS etikos ir Kontrolės 
komisijos užtikrina, kad visa organizacijos veikla būtų vykdoma 
skaidriai, etiškai, vadovaujantis skautiškais veiklos principais. 
Platesnį organų aprašymą, veiklos sritis bei darbo pobūdį galite 
rasti LS struktūriniuose nuostatuose, LS etikos komisijos ir LS 
kontrolės komisijos nuostatuose, LS pirmijos pareigybiniuose 
nuostatuose. Visa informacija pasiekiama www.skautai.lt

Norint, kad organizacijos varikliukas veiktų sklandžiai, reikalingas 
visų LS narių dalyvavimas jame. Kasmet darosi vis sunkiau 
prikalbinti narius dalyvauti LS tarybos, Etikos ir Kontrolės komisijų 
rinkimuose. Savanoriaudamas nacionaliniame lygmenyje (arba 
dirbdamas etatiniu darbuotoju) tu gali įgyti neįkainojamos 
patirties ateičiai arba, jeigu prisijungi vyresnio amžiaus, suteikti 
organizacijai neįkainojamą patirtį. Todėl prašome nepykti, kad 
kartais vėluoja uniformos užsakymas, netyčia negavai pažymėjimo, 
per vėlai paskelbta registracija į mokymus ar įvyko koks nors 
nesusipratimas. Geriau keisk organizaciją į geresnę pusę – 
ateik savanoriauti į nacionalinį lygmenį! Jei tik turi svajonių ar 
planų, pažadame – būsi išklausytas ir suteiksime visą galimą 
paramą tavo idėjoms įgyvendinti. Nacionaliniame lygmenyje mes 
išmokstame klysti, mokytis iš savo klaidų ir įgyjame daugybę 
naudingos patirties: ne tik atrinkti geriausias nuotraukas renginio 

http://www.skautai.lt
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plakatui ar parengti komunikacijos strategiją, bet ir planuoti laiką 
bei finansus, išklausyti kritiką ir ją protingai apsvarstyti, vertinti 
gerą komandą.

ORGANIZACIJOS NACIONALINIAM LYGMENIUI TU 
ESI LABAI REIKALINGAS!

ĮŽVALGOS APIE ORGANIZACIJĄ 

Praėjus skautų judėjimo šimtmečiui, 2019 m. buvo 
ramesni savo intensyvumu. Bet šie metai buvo turiningi 
organizacijai tiek vietiniu, tiek tarptautiniu lygiu. 
Daugiausia veiklų buvo nukreipta į kraštus ir vidinį 
organizacijos valdymą bei intensyvų atnaujintos 
jaunimo programos diegimą. Suvažiavimo metu buvo 
patvirtinta nauja LS strategija 2019-2022 metams, 
kurios tikslai yra labai ambicingi ir reikalauja kiekvieno 
nario įsitraukimo.

Atvirumas, kūrybiškumas ir atsakomybė strategijoje 
laikoma pamatinėmis vertybėmis, kurios detaliau 
išsiskleidžia į atvirumą kitokiam požiūriui, pozityvioms 
iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms; 
kūrybiškumą pateikiant vertingas idėjas ir jas 
įgyvendinant, iššūkius vertinant kaip naujas galimybes 
savo sėkmei kurti; atsakomybė už savo veiksmus, 
aktyvus rūpinimasis ne tik savimi, bet ir savo skautišku 
vienetu, bendruomene, savo šalimi. 

Kiekvienais metais parengtas veiklos planas įtraukia 
šimtus savanorių į jo įgyvendinimą. Vienas iš siekių 
įgyvendinant strategiją – turėti 
bendradarbiavimo susitarimus 
su svarbiausiomis institucijomis 
ir savivaldybėmis, kad būtume 
pripažįstami neformalaus 
ugdymo specialistai. Per šiuos 
metus su dauguma savivaldybių 
ir ministerijų su kuriomis turime 
daugiausiai sąlyčio taškų jau 
pasirašėme sutartis arba vyksta 
sutarčių derinimasis. 

Vasara buvo gausi stovyklų skaičiumi, įvyko 21 vasaros 
stovykla visoje Lietuvoje. Beveik visi kraštai turėjo savo 
stovyklas, vyko daug tuntų stovyklų ir keli vasaros 
renginiai, skirti patyrusių skautų amžiaus grupei. 
Vis dėlto, nors turime labai sustiprėjusių kraštų, keli 
kraštai susilpnėjo ir reikalingas didelis įdirbis šiems 
kraštams stiprinti. Nežiūrint į svyravimus tarp kraštų, 
pavyko išvengti narystės svyravimų, kurie būdavo po 

Tautinių arba Jubiliejinių stovyklų Tai yra puikus metas 
naujos strategijos įgyvendinimui. Esminė organizacijos 
problema šiais metais buvo ženkliai susitraukę 
finansavimo šaltiniai. Augantys organizacijos mastai 
lemia tai, kad turimi šaltiniai nebeatliepia organizacijos 
poreikių ar realijų. 

Beveik 300 Lietuvos skautijos brolių ir sesių buvo išvykę 
į Baltijos šalių skautų stovyklą Latvijoje. Stovykloje 
Lietuvos skautijai atstovavo didžiausia delegacija, 
o taip pat per organizacijos gyvavimo metus pirmą 
kartą buvo surinkta tokio masto delegacija, nes 
delegacijos vadovai atsakingai ruošėsi stovyklai. Po 
stovyklos estafetę kitos Baltijos šalių skautų stovyklos 
organizavimui perėmėme mes, todėl 2022 m. stovykla 
įvyks Lietuvoje! Pagalvok, gal būtent Tu nori būti 
tarptautinės Baltijos šalių skautų stovyklos viršininku? 

2019 m. buvo sėkmingi tarptautiniu lygiu. Patikėjome 
savo jėgomis ir susitelkę pasinaudojome ilgamečiu 
įdirbiu, kurio dėka Tarybos narė sesė Elena Sinkevičiūtė 
pirmą kartą Lietuvos skautų istorijoje buvo išrinkta 
į WOSM Europos komitetą. Sesė Beatričė Leiputė 
buvo atrinkta kaip koordinavimo ir pagalbos srities 
koordinatorė WOSM Europos regione, Tarybos narė 
sesė Monika Paulauskaitė buvo atrinkta į WOSM darbo 
grupės savanores. Taip pat išdrįsome ir parengėme 
paraišką dėl 2020  metų WOSM ir WAGGGS bendro 
renginio – Skautų akademijos - rengimo Lietuvoje. 
Mums pavyko laimėti ir 2020 m. turėsime aukščiausio 
lygio Europos regione skautiškus mokymus Lietuvoje 
ir tikimės, kad mūsų nariai tuo pasinaudos ir aktyviai 
dalyvaus renginyje. 

2018 m. Lietuvos skautija 
užtvirtino savo statusą tarp 
valstybinių institucijų ir turi 
gerą vardą bei reputaciją, o 
2019 m. ir toliau palaikė ryšius 
bendraujant su valstybinėmis 
institucijomis, todėl jauno 
žmogaus balsas buvo girdimas. 
Esame traktuojami kaip 
reikšmingi visuomenės atstovai 

ir dažnai minimi kaip pavyzdys. Nors patys neesame 
patenkinti savo išoriniu įvaizdžiu (uniformomis), 
visuomenėje nuolat esame linksniuojami ir dėl gražaus, 
jaunatviško įvaizdžio. 

Besitęsianti NVŠ programa ir toliau svariai prisideda 
prie narių gerbūvio. Dauguma narių susitvarkė 
uniformas ir ženklus. Tas labai gerai matoma 
nuotraukose iš renginių, kuriuose dalyvauja mūsų 

Pagalvok, gal būtent Tu 
nori būti tarptautinės 
Baltijos šalių skautų 
stovyklos viršininku? 
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nariai. Vienetai apsirūpino inventoriumi ir gausiai 
dalyvauja edukacinėse išorinėse programose, taip 
plėsdami savo žinių bagažą. 

PROJEKTAI

2019 m. Lietuvos skautija visapusiškam arba daliniam 
veiklų finansavimui pateikė 9 projekto paraiškas, iš 
kurių 4 buvo finansuotos. 

2019 m. Lietuvos skautijos vykdytuose projektuose 
dirbo: Ieva Brogienė, Simona Uleckienė, Justina 
Milutytė, Urtė Petrulytė, Aistė Praškevičiūtė.  

2019 m. buhalterines paslaugas teikė UAB „Skailita“. 

2019 m. su NVŠ dirbo dvi įdarbintos darbuotojos: 
Janina Žvirblytė-Paslavičienė ir Irma Gorytė.

Nuo 2019 07 08 LS vyr. skautininkė išėjusi į dekretines ir 
vaiko priežiūros atostogas, pareigas eina savanoriškais 
pagrindais.

LIETUVOS SKAUTIJOS IR VŠĮ „VILNIAUS SKAUTŲ 
CENTRAS” BENDRADARBIAVIMAS

Toliau organizuojamos trumpalaikės edukacinės 
programos. Per 2019 m.  jų įvyko 25 (daugiau nei 
dvigubai daugiau nei per 2018 m.). 20 – su vaikais 
susijusios šventės (gimtadieniai, išleistuvės, šeimos 
susiėjimai), 4 – įmonių komandos formavimo renginiai, 
1 – dienos stovykla įmonės darbuotojų vaikams.

Atsirado naujo formato edukacijų užsakymų: įmonių 
renginiai, renginiai stovyklos darbuotojų vaikams, 
kasmėnesinės edukacijos VGTU licėjaus pradinukams. 

Prie skautų judėjimo prisijungę vaikai po Skautai 
neskautams vykdytų veiklų: skaičius nesusekamas, 
kadangi visiems buvo išsiųsta informacija apie 
prisijungimą prie organizacijos su nuoroda į anketą, 
skelbiamą tinklalapyje. Tik dviejų vaikų tėvai kreipėsi 
tiesiogiai, prašydami vadovų kontaktų, jiems kontaktai 
buvo nusiųsti. 

Visos stovyklos ir edukacinės programos pelningos.

LIETUVOS SKAUTIJOS XXIII KADENCIJOS 
TARYBOS ATASKAITA

Per metus įvyko 5 Tarybos posėdžiai ir 17 elektroninių 
balsavimų. Posėdžių ir elektroninių balsavimų metu 
balsuota už 80 klausimų, iš jų 47 klausimai posėdžių 
metu.

Per 2019 metų laikotarpį LS vadovams buvo suteikti 
aukštesnieji vyresniškumo laipsniai

Paskautininko laipsnis:

Psktn. Karoliui Žemaičiui, psktn. Vytei Alksninytei, 
psktn. Urtei Alksninytei, psktn. Dovydui Beržiniui, 
psktn. Simonai Bataitytei, psktn. Urtei Petrulytei, 
psktn. Eglei Vyšniauskienei, psktn. Barborai Skliutaitei, 
psktn. Miglei Stasiūnaitei, j. psktn. Aurimui Skorupskui, 
psktn. Pauliui Serapinui,  j. psktn. Vitai Zurzaitei,  j. 
psktn. Vitalijai Kuršienei, psktn. Ligitai Poškienei, 
psktn. Gyteniui Mackevičiui, psktn. Simonui Striogai, 
j. psktn. Daivai Geištoraitei, psktn. Mildai Nutautienei, 
psktn. Tadui Rokui Gečui, psktn. Kristinai Pilitauskienei, 
psktn. Mindaugui Rimkui, psktn. Ignui Balzai, psktn. 
Emilijai Zurzaitei, psktn. Liepai Gudaitytei, psktn. 
Godai Jackutei, psktn. Birutei Šlapelienei, psktn. Astai 
Švedienei. 

Skautininko laipsnis:

J. sktn. Rūtai Šmitaitei, j. sktn. Kristinai Šaltei ir sktn. 
Monikai Paulauskaitei. 

2019 m. Tarybos nariai dalyvavo/lankė Baltic 
Jamboree stovyklą Latvijoje, WOSM Network Meeting 
for External Representatives susitikime Briuselyje, 
Europos skautų konferencijoje Kroatijoje, Krokuvos 
grupės susitikime Vilniuje. 

Briuselyje vykęs WOSM išorės atstovų susitikimas 
(Network meeting for external representatives), 
skirtas suburti skautus ir skautes, kurie atstovauja 
savo organizaciją. Susitikimo metu kalbėta apie 
advokaciją, apie atstovavimą nacionalinėse jaunimo 
tarybose, apie artėjančius Europos parlamento 
rinkimus. Daug dėmesio skirta darnaus vystymosi 
tikslams, kaip atrodo procesai pasauliniu lygiu, kad 
galėtume juos pasiekti.

Tarybos nariai atstovavo LS Apskritojo stalo 
posėdžiuose, LIJOT asamblėjoje. Tarybos darbas 
atstovavime, tai nepertraukiamas bendravimas tiek 
su Lietuvos skautiškomis organizacijomis, tiek su 
užsienio skautiškomis organizacijomis. Mūsų atstovai 
skautiškų organizacijų apskritąjame stale ir Krokuvos 
grupėje, jungiančioje Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Lenkijos, Čekijos, Slovakijos ir Vengrijos skautus, 
užtikrina Lietuvos skautijos interesų atstovavimą. Taip 
pat, kartu su vyr. skautininke dirbame su valstybinėmis 
institucijomis ir jų atstovais. 

Baltic Jamboree turėjo didžiausią Lietuvos delegaciją 
Lietuvos skautijos istorijoje. Stovykloje dalyvavusių 
ir apsilankiusių Tarybos narių pastebėjimu, 
stovykla buvo ganėtinai sėkminga, nebuvo didelių 
nusiskundimų ar problemų. Gautos didelės pamokos 
iš svetimų klaidų tokio dydžio tarptautinės stovyklos 
organizavimo, programos sudarymo klausimais.

Per 2019 m. aplankyta ne viena Lietuvos skautijos 
vasaros stovykla, taip pat ŽSO ir LSS stovyklos.

2019 m. Tarybos nariai įsitraukė į darbo grupes su 
Pirmija dėl savanorių kompetencijų identifikavimo, 
nacionalinių ir tarptautinių renginių organizavimo, 

Tikiu, kad ateinančiais 2020-aisiais, jubiliejiniais 
organizacijos gyvavimo metais, organizacija bus 
stipri, energinga, motyvuota, svajojanti, kurianti 
sau tikslus ir trokštanti juos pasiekti, pasitikinti 
savo galiomis ir gebanti jas panaudoti, kūrybinga, 
nebijanti naujovių, toleruojanti kitoniškumą, 
vertinanti originalias idėjas ir išlaikanti skautiškas 
vertybes. 

Lietuvos skautijos vyriausioji skautininkė
Gilv. vyresn. sktn. vyr sk. Ieva Brogienė  



Lietuvos skautijos 2019 m. veiklos ataskaita   |   7

kaip Europos skautų akademija (vyks 2020 m. 
Vilniuje), Baltic Jamboree stovykla, LS eilinio 
Suvažiavimo organizavimas. 

Artėjant Lietuvos skautijos 25 metų jubiliejui, 
patvirtinta nauja 25 metų metinė žvaigždutė.

2019 metais ruošti ir/ar atnaujinami, tačiau dar 
nepatvirtinti dokumentai: rikiuočių ir struktūriniai 
nuostatai, savanorystės vertės aprašas, skautiško 
judėjimo vertės aprašas, rizikų valdymo planas.
Per 2019 metus atnaujinti uniformų, narystės ir įžodžio 
nuostatai. Sukurtas narystės WOSM vertės aprašas, 
pradėtas kurti Lietuvos skautijos tarybos nario 
reglamentas. Atnaujintus nuostatus galima rasti:
 www.skautai.lt. 

Keli įsimintini momentai 2019 m., prie kurių 
prisidėjo LS taryba:

  LS laimėjo galimybę Vilniuje rengti The 
Academy 2020;

  WOSM Europos komiteto nare išrinkta sesė 
psktn, gint. Elena Sinkevičiūtė;

   LiJOT prezidentu išrinktas psktn. Lukas 
Kornelijus Vaičiakas.

Visuose organizacijos lygmenyse susiduriame su 
ta pačia problema – motyvacija. Nesvarbu ar tai 
jaunesniųjų skautų vienetas ar nacionalinis lygmuo. 
Užaugome tiek, kad darbų apimtys ir reikalingos 
kompetencijos auga, tad darosi vis sunkiau motyvuoti 

ir uždegti žmones dirbti savanoriškais pagrindais. 
Esant tokiam greitam gyvenimo tempui galime tik 
džiaugtis, kad esame tie, kuriems didžiulis džiaugsmas 
būti gamtoje ir išteptos kelnės nekelia panikos. 
Galime džiaugtis, kad vis dar turime tas vertybes, 
kurios pažadina motyvaciją imtis ir daryti. Taip pat, 
galima džiaugtis, kad esame tokioje organizacijoje, 
kurioje supantys žmonės gali pasakyti „tikiu mumis, juk 
mes kartu galim”. Šiemet teko susidurti ir su šmeižtu 
ar bandymu pakenkti organizacijai, tačiau labiau 
norisi minėti metų pabaigoje ne juos, o tuos, kurie tiki 
organizacija ir nori, kad ji augtų ir stiprėtų, tad AČIŪ!

Džiaukimės, kad mokame mėgautis paprastais 
dalykais, bet užaugome tiek, kad nebijome imtis didelių 
iššūkių, didelių projektų, tarptautinių renginių. Norisi 
paskatinti visus prisidėti prie nacionalinio lygmens, 
jungtis į Pirmiją, kandidatuoti į Tarybą, Kontrolės ar 
Etikos komisijas. Imtis net ir mažų darbų, kurie visi 
susideda į vieną didelį – organizacijos augimą, mūsų 
visų gerovę. Kiekvienas mažas darbas yra didelio dalis. 
Ačiū visiems už mažus ir didelius, už tai, kad judam tik 
pirmyn ir tikime vienas kitu.

Skautiškas ačiū kadenciją baigiantiems broliams ir 
sesėms!

BROLIAI IR SESĖS, BUDĖKIME!
J. sktn. gint. Rūta Šmitaitė

Tarybos pirmininkė

http://www.skautai.lt
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PROJEKTAI

2019 m. Lietuvos skautija visapusiškam arba daliniam 
veiklų finansavimui pateikė 9 projekto paraiškas, iš 
kurių 4 buvo finansuotos. 

2019 m. Lietuvos skautijos vykdytuose projektuose 
dirbo: Ieva Brogienė, Simona Uleckienė, Justina 
Milutytė, Urtė Petrulytė, Aistė Praškevičiūtė.  

2019 m. buhalterines paslaugas teikė UAB „Skailita“. 

2019 m. su NVŠ dirbo dvi įdarbintos darbuotojos: 
Janina Žvirblytė-Paslavičienė ir Irma Gorytė.

Nuo 2019 07 08 LS vyr. skautininkė išėjusi į dekretines ir 
vaiko priežiūros atostogas, pareigas eina savanoriškais 
pagrindais.

LIETUVOS SKAUTIJOS IR VŠĮ „VILNIAUS SKAUTŲ 
CENTRAS” BENDRADARBIAVIMAS

Toliau organizuojamos trumpalaikės edukacinės 
programos. Per 2019 m.  jų įvyko 25 (daugiau nei 
dvigubai daugiau nei per 2018 m.). 20 – su vaikais 
susijusios šventės (gimtadieniai, išleistuvės, šeimos 
susiėjimai), 4 – įmonių komandos formavimo renginiai, 
1 – dienos stovykla įmonės darbuotojų vaikams.

Atsirado naujo formato edukacijų užsakymų: įmonių 
renginiai, renginiai stovyklos darbuotojų vaikams, 
kasmėnesinės edukacijos VGTU licėjaus pradinukams. 

Prie skautų judėjimo prisijungę vaikai po Skautai 
neskautams vykdytų veiklų: skaičius nesusekamas, 
kadangi visiems buvo išsiųsta informacija apie 
prisijungimą prie organizacijos su nuoroda į anketą, 
skelbiamą tinklalapyje. Tik dviejų vaikų tėvai kreipėsi 
tiesiogiai, prašydami vadovų kontaktų, jiems kontaktai 
buvo nusiųsti. 

Visos stovyklos ir edukacinės programos pelningos.

Vykdyta veiklų reklama: atnaujintas skautaineskau-
tams.lt tinklalapis; atnaujintos sutartys su 1 infor-
macijos apie vaikų vasaros stovyklas platintoju (vi-
sosstovyklos.lt); pasirašyta sutartis su dviem naujais 
platintojais (vaikubureliai.lt ir beta.lt); dalyvauta ke-
turiuose renginiuose, siekiant viešinti Skautai neskau-
tams veiklas: HR vadovų konferencija „Master Class“, 
HR paroda Litexpo „Motivated@work“, šeimos šventė 
Molėtų r., vaikų vasaros veiklų ir stovyklų mugė „Z kar-
ta“; facebook paskyroje stovyklų metu buvo publikuo-
jamas kiekvienos stovyklos dienos nuotraukų rinkinys 
bei kiekvieną savaitę skelbiami įrašai susiję su skau-
tavimu, skautų istorija, padėka užsakovams, aktual-
iomis šventėmis bei LS informacija. Didesnio dėmesio 
sulaukdavo įrašai, kuriems nupirkta facebook reklama; 
Facebook paskyrą Skautai neskautams seka jau 2822 
facebook vartotojai (per metus – 375 nauji sekėjai).

Efektyvi komunikacija: kaip ir pernai, 98% laiškų ir 
facebook užklausų atsakyta ilgiausiai per 48 valandas, 
artėjant stovykloms el. paštu siunčiama aktuali 
informacija sumažino individualių skambučių kiekį. 
Prieš stovyklas tradiciškai organizuoti tėvų susirinkimai. 

Skautai neskautams stovyklos vyko 5 pamainomis: 
2 pamainos – Skautų slėnyje Širvintų r. (Jūrų skautai 
neskautams), 1 pamaina – Šiaulių r. (Skautai 
neskautams), 1 pamaina – Trakų r. (Oro skautai 
neskautams) ir 1 pamaina – Birštono r. (Jūrų skautai 
neskautams). Stovyklavo 454 vaikai.

Komunikacija ir bendravimas tarp stovyklų viršininkų: 
tradiciškai, kovo mėn. suorganizuoti mokymai ir 
pasidalinimas programomis pasiteisino, stovyklų štabai 
susipažino su vieni kitų programa ir organizaciniais 
niuansais, pasinaudojo patarimais ir gerosiomis 
praktikomis – tai leido užtikrinti geresnę visų stovyklų 
kokybę. Pavyko išvengti stovyklų datų persidengimo, 
todėl buvo pilnai užpildytos visos vietos visose 
pamainose likus mažiausiai savaitei iki stovyklos 
pradžios. 

Išskirtinai geri stovyklautojų atsiliepimai: iš 126 
anketą užpildžiusių tėvų, visi rekomenduotų Skautai 
neskautams stovyklas savo draugams/pažįstamiems. 
Apskritai atsiliepimai panašūs į pastarųjų metų: 
informacijos pateikimas prieš stovyklas labai geras, 
stovyklų metu kai kurie tėveliai turėjo sunkumų 
dėl galimybės susisiekti su vadovais (ne visose 
stovyklavietėse buvo geras ryšys), programos ir 
bendravimas su vadovais vertinami puikiai, maistas, 
kaip visuomet, kai kuriems labai patiko, o kai kurie 
turėjo pastabų. Dauguma užpildžiusių tėvų išgirdo 

http://www.visosstovyklos.lt
http://www.visosstovyklos.lt
http://www.vaikubureliai.lt
http://www.beta.lt
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vaikų norą tapti skautais. Matosi tendencija, kad 
ypač geri atsiliepimai iš mažų stovyklų, o didesnės 
stovyklautojų masės stovykloms tėvai turi daugiau 
pastabų ir patarimų. Pagrindinė problema, matoma 

iš atsiliepimų – higienos sąlygų trūkumas (konkrečiai 
– šilto dušo nebuvimas), tačiau šį klausimą iškėlė tik 
pamainos, vykusios lietingu oru, stovyklautojų tėvai.  

VERTĖTŲ ATKREIPTI DĖMESĮ, KAD…

  2019 m. Lietuvos skautijos pirmija rinkosi į 7 posėdžius Vilniuje arba Kaune. Taip pat įvyko 
du išplėstiniai (savaitgalio trukmės) Pirmijos, Tarybos ir komisijų posėdžiai. Visų Pirmijos 
posėdžių protokolų išrašus galima rasti www.skautai.lt.  

  2019 m. Pirmija aplankė visų kraštų posėdžius bent po vieną kartą metuose ir visas vykusias 
vasaros stovyklas, nuolatos buvo palaikomas bendravimas ir informacijos perdavimas 
kraštų seniūnams. 

  2019 m. įvyko keturi skautiškų organizacijų apskritojo stalo posėdžiai. Posėdžiuose kartu su 
vyr. skautininke dalyvavo Tarybos nariai. 

  2019 m. įvyko 3 susitikimai su LR ŠMSM švietimo skyriumi, Švietimo tinklu ir kitomis 
organizacijomis, vykdančiomis NVŠ programą. Išsikelti probleminiai klausimai: 
administravimas, akreditavimas, lankomumas, patikros ir t.t. Kiekvieną susitikimą buvo 
diskutuojama, rengiami siūlymai kartu su ministerija, kaip gerinti NVŠ administravimą ir 
užtikrinti veiklos kokybę. 

  60 LS vienetų dalyvavo NVŠ programoje 2019 m. 

  Lietuvos skautijos nariai dalyvavo valstybei svarbiuose minėjimuose: sausio 13-osios, vasario 
16-osios, kovo 11-osios progomis LR Seime.

  Pasirašyta atnaujinta bendradarbiavimo sutartis su LR ŽŪM. 

  Pasirašyta 20 bendradarbiavimo susitarimų su savivaldybėmis. 

  Atnaujintas aktyvus bendradarbiavimas su Ateitininkų federacija ir Šaulių sąjunga. 

  Išleista skautiška moneta! 

  Keliaujanti šimtmečio paroda 2019 m. buvo eksponuota 7 savivaldybėse ir LR Seime. 

  Lietuvos skautija – akredituota paslaugų teikėja moksleivio Kultūros paso programoje. 

  Lietuvos skautija – akredituota Jaunimo savanoriškos tarnybos priimančioji organizacija. 

  10% LS narių 2019 m. dalyvavo tarptautiniuose renginiuose. 

  Lietuvos skautija sėkmingai partneriauja projekte „Prisijungusi Lietuva”, kuriame 10% 
dalyvaujančių yra skautai.
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2014-2019 M. LIETUVOS SKAUTIJOS IR 
SKAUTŲ SLĖNIO STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS 
LAIKOTARPIS 

Per pastaruosius 5 metus bendradarbiavimo 
pasiekta nemažai žmogiškosios, organizacinės bei 
finansinės naudos abiems bendradarbiaujančioms 
organizacijoms:

• 2014-2019 metų laikotarpiu Skautų slėnis ženkliai 
prisidėjo prie Skautai neskautams vardo vystymo 
Lietuvoje. Kasmet organizuotos Jūrų skautai 
neskautams stovyklos yra sėkmingai išpopuliarintos, 
keletą metų iš eilės surenkančios ne mažiau kaip 100 
stovyklautojų kiekvienoje stovykloje ir pritraukiančios 
nemažai naujų skautų kiekvienais metais. Iš viso (6 
sezonus) Skautų slėnio organizuota 15 stovyklų.

• Lietuvos skautija prisidėjo prie Skautų slėnio 
žinomumo ir populiarinimo Lietuvoje. Kvietė vadovus 
prisidėti prie besiplečiančios veiklos.

• Skautų slėnis prisidėjo prie naujos vadovų kartos 
augimo ir kompetencijų organizuojant skautiškas 
stovyklas ir edukacijas. Suformuota „dream team” 
vadovų komanda (31 narys), vyksta nuolatiniai įgūdžių 
tobulinimo mokymai.

• Lietuvos skautija prisidėjo prie Skautų slėnio 
pripažinimo tarptautiniame skautiškų centrų ir 
stovyklaviečių tinkle WOSM SCENES. Šiuo metu Skautų 
slėnis yra vienintelis SCENES centras iš Baltijos 
valstybių ir Lenkijos, artimiausi centrai yra Čekijoje, 
Danijoje ir Vokietijoje. Ketinama toliau tęsti abipusį 
bendradarbiavimą šioje srityje.

• Skautų slėnis 5 metus prisidėjo ir prisideda prie 
skautų judėjimo populiarinimo Lietuvoje įvairiuose 
nacionaliniuose renginiuose (Litexpo Mokykla, 
Adventur ir kt.), edukacinėmis programomis ir kitomis 
veiklomis, kurios yra susijusios su skautiškomis patirtimis 
ir praktika.

SVARBŪS 2019 M. AKCENTAI:

1) Nupirkta 3ha antra stovyklavietė Širvintų r., 
turto vertė: 120.000 EUR.

2) Į Skautų slėnio stovyklavietės prie Žirnajų 
ežero infrastruktūrą ir įrangą investuota 15.000 
EUR: renovuotas ir įrengtas virtuvės pastatas, 
4 kompostuojantys wc, 2 lauko dušai, 4m3 
vandens bokštas ir vandens aprūpinimo sistema, 
įrengtas štabo pastatas, pastovyklės, prausyklos, 
kompostinė, kanalizacijos sistema, uostas, 
aptvarkyta krantinė, tvora.

3) Pradėta vykdyti Kultūros paso programa.

4) Laimėtas ES struktūrinis infrastruktūros vystymo 
projektas. Projekto apimtis virš 150.000 EUR 
Skautų slėnio stovyklavietėje (Ukmergės r.) bus 
statomi papildomi 7 pastatai, įrengiama nuotekų 
ir geriamo vandens gręžinio ir tiekimo sistema.

5) Parengtas 2020-2025 m. strateginis Skautų 
slėnio tolimesnis vystymo planas.

6) Nutraukta Lietuvos skautijos ir Skautų slėnio 
Jungtinės veiklos sutartis.

2020 M. PRIORITETINĖS VEIKLOS IR DARBAI:

1. 2020 m. veiklų plano kokybiškas įgyvendinimas, t. 
y. viešinimo sklaida, tikslinės auditorijos pritraukimas ir 
programų kokybiškas įgyvendinimas.

2. Skautų slėnio veiklų plėtra Širvintų r. ir Vilniaus 
mieste, Skautų slėnio krautuvėlė, internetinė prekyba.

3. Lėšų ir paramos pritraukimas, stovyklaviečių 
pritaikymui skautiškoms programoms ir veikloms.
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4. Skautų slėnio stovyklavietės (Ukmergės r.) 
infrastruktūros vystymo projekto įgyvendinimas. 7 
papildomų stovyklavimui skirtų pastatų statyba (105+ 
stovyklavimo vietos visais metų laikais ir pirmųjų 
seminarų-mokymų namų įrengimas), nuotekų ir 
gręžinio infrastruktūros plėtra 2020-2021 m.

LIETUVOS SKAUTIJA 2019 M. TOLIAU VYKDĖ 
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO (NVŠ) 
PROGRAMĄ 

2019 metais 28-iose savivaldybėse  pateikta ir  
akredituota 7- 9 mėnesių trukmės ir viena 3 mėn. 
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. Programoje visus metus, ar trumpesnį 
laikotarpį, dalyvavo apie 1400 vaikų ir jaunuolių. Tai 
buvo jau esami nariai ir naujai susidomėję skautybe. 
74  vadovai pasinaudojo galimybe praturtinti savo 
skautiško vieneto veiklą: draugovės įgijo žygių ir 
sporto inventoriaus, stalo ir lauko žaidimų, muzikos 
instrumentų, uniforminės atributikos, dalyvavo muziejų 

edukacinėse programose, spektaklių peržiūrose. Per 
finansavimo laikotarpį, sausio–gruodžio mėnesiais, 
įgyvendinta daugybė turiningų veiklų, ugdytiniai įgijo 
asmeninių, socialinių, iniciatyvumo ir kūrybingumo, 
komunikavimo, pažinimo, mokėjimo mokytis bei 
dalykinių kompetencijų.

Vadinamasis vieno vaiko „krepšelis“ savo dydžiu 
savivaldybėse svyravo nuo 10,00 EUR iki 20,00 
EUR vieno vaiko ugdymui per mėnesį. LS tarybos 
sprendimu dėl 60 proc. krepšelio lėšų panaudojimo 
ugdymo reikmėms sprendė patys draugininkai, dėl 20 
proc. sprendė LS pirmija, dar 20 proc. skautų vadovai 
galėjo skirti kvalifikacijai tobulinti. Skautų vadovai 
šioje programoje dirbo savanoriškai, neatlygintinai.
Programa įgyvendinta sėkmingai. Dauguma 
savivaldybių atstovų, vykdžiusių programos 
įgyvendinimo stebėseną, teigiamai vertino veiklų 
turinį, neformaliojo ugdymo metodus, vadovų 
kompetenciją. Sulaukta nemažai pagyrimų, skatinta 
į skautybę įtraukti dar daugiau vaikų ir jaunuolių.
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SAVIVALDYBĖ VAIKAI, 
JAUNUOLIAI

SKAUTIŠKI 
VIENETAI VADOVAI SKIRTOS 

LĖŠOS, €

ALYTAUS KRAŠTAS
Alytaus miesto 60 3 4 5154
Alytaus rajono - -
Iš viso 5154

KAUNO KRAŠTAS
Jonavos rajono 50 2 2 4125
Kaišiadorių 
rajono
Kauno miesto 75 3 3 7395
Kauno rajono 45 2 2 4832,5
Kėdainių rajono 
prie Panevėžio 
krašto dr.)

31 1 1 3448,50

Prienų rajono 
(3 dr. prie 
Marijampolės 
krašto)

65 4 3 6695,00

Raseinių rajono nedalyvavo
Iš viso 26496

KLAIPĖDOS KRAŠTAS
Klaipėdos miesto 42/37 3 4 5037
Klaipėdos rajono 38 2 2 4470
Kretingos rajono -
Šilutės rajono 20 1 2 2700
Iš viso 12207

MARIJAMPOLĖS KRAŠTAS
Kalvarijos -
Kazlų Rūdos 60 1 2 5235,00
Marijampolės -
Šakių rajono 
(1 dr. prie 
Tauragės kr.; 
vaikų skaičius 
kito)

59 2 2 3420,00 

Vilkaviškio 26/25 1 1 3026,80
Iš viso 11681,8

PANEVĖŽIO KRAŠTAS
Panevėžio miesto 98 7 7 9906,00
Panevėžio rajono 88 4 4 12509,00
Kupiškio rajono 20 1 2 1910,00
Rokiškio rajono 21/22 1 1 1866
Iš viso 26191
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ŠIAULIŲ KRAŠTAS
Joniškio rajono 40 2 4 6425,00
Pakruojo rajono 21 1 2 2460,00
Šiaulių miesto 
(vaikų skaičius 
kintantis)

87 7 11 13935,00

Šiaulių rajonas 25 1 1 4204
Iš viso 27024

TAURAGĖS KRAŠTAS
Šilalės rajono 11 1 1 1199
Tauragės 10 1 2 1155
Iš viso 2354

TELŠIŲ KRAŠTAS
Plungės rajono 51 2 4 4040,00
Telšių rajono 36 3 3 1800
Iš viso 5840

UTENOS KRAŠTAS
Anykščių rajono 0 0 0 0
Molėtų rajono 37/27 1 1 4192,5
Utenos rajono
Visagino 21/16 1 1 3380
Zarasų rajono
Iš viso 7572,5

VILNIAUS KRAŠTAS
Vilniaus rajono 11 1 1 1512,00
Iš viso 1512

JŪRŲ SKAUTŲ KONFERENCIJA
Kauno miesto (prie Kauno)
Vilniaus miesto 21/16 1 1 2295
Iš viso 2295

IŠ VISO
28 savivaldybės apie 1400 60 74 128327,3
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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.

2019 m. Lietuvos skautijos nariai dalyvavo LiJOT 
pavasario, neeilinėje ir rudens Asamblėjose, plėtė 
kompetencijas LiJOT organizuotame vasaros forume. 

2019 m. spalio mėn. LS narys psktn. Lukas Kornelijus 
Vaičiakas buvo išrinktas dvejų metų kadencijai eiti 
LiJOT Prezidento pareigas. 

2019 m. psktn. Urtė Petrulytė tapo Lietuvos jaunimo 
organizacijų tarybos (LiJOT) viceprezidente. 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, atstovauja Lietuvos jaunimui 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 
tarybomis. Nuo šių metų sesei teko daug dirbti ir su 
Klaipėda – Europos jaunimo sostine 2021 m.

2019 m. psktn. gint. Elena Sinkevičiūtė Pasaulio skautų 
judėjimo organizacijoje Europos skautų regione 
vadovavo išorės atstovų komandai, kurios pagrindinė 
užduotis yra atstovauti Europos skautų regionui 
Europos Sąjungos, Europos Tarybos institucijose, kitose 
nevyriausybinėse organizacijose siekiant įgyvendinti 
WOSM vizijos 2023 metams tikslus, Europos skautų 
regiono konferencijos nutarimus, regiono trejų metų 
darbo plano uždavinius. Pagrindiniai politiniai 
procesai ir temos, kurioms komanda siekė 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. 
2019 m. rugpjūtį sesė Elena buvo išrinkta į Pasaulio 
skautų judėjimo organizacijos Europos skautų regiono 
komitetą trejų metų kadencijai. Komitete, kartu su 
kitais komiteto nariais, Elena yra atsakinga už regiono 
darbo plano įgyvendinimą, regiono resursų valdymą 
ir veiklos užtikrinimą. Ateinančius trejus metus Elena 
komitete bus atsakinga už Europos skautų stovyklą 
Lenkijoje 2020 m., WOSM Pasaulio ir Europos regiono 
strategijų gretinimą, prisidės prie WOSM pasaulio trejų 
metų darbo plano kūrimo ir įgyvendinimo, vadovaus 
esamo regiono darbo plano įvertinimo procesui ir kurs 
kitą trejų metų darbo planą regionui.
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Gilv. sktn. vyr. sk. Beatričė Leiputė 2019 metais, kaip 
Pasaulio skautų judėjimo organizacijos (WOSM) 
Europos skautų regiono darbo grupės „Tailored Support 
and Growth” narė buvo atsakinga už Europos skautų 
renginį „Growth Event“, kuriame dalyvavo skautiškų 
organizacijų atstovai, atsakingi arba besidomintys 
tvariu organizacijų augimu. 2019 m. lapkritį, kaip 
darbo grupės narė, Beatričė dalyvavo skautų ir skaučių 
mokymuose „The Academy“, kur vedė sesijas apie 
strateginį mąstymą ir planavimą bei Tarybų narių roles 
ir atsakomybes. 2019 m. pab. Beatričė buvo atrinkta 
koordinuoti 2019-2022 m. Europos region strateginio 
plano įgyvendinimą vienoje iš trijų sričių „Coodination 
and Support“, apimančių WOSM Paslaugas, strategijos 
įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą bei keletą kitų 
trumpalaikių darbo grupių.

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. Skills for Life) yra atsakinga už: WOSM parengtų 
pasaulinių politikų įgyvendinimą Europos regiono 
nacionalinėse organizacijose; Įgūdžių ir kompetencijų, 
įgytų skautaujant, atpažinimą bei pripažinimą bei 
pripažinimo sistemų sukūrimą Europos regiono 
nacionalinėse asociacijoseorganizacijose; Naujųjų 
technologijų naudojimą kaip skautiškos edukacijos 

metodą; Suaugusiųjų savanorių skautavime valdymo 
tinklo (MOVIS) koordinavimą. Per 2019 m. Justina 
organizavo MOVIS tinklo susitikimą (gegužės 22-
26 d., Talinas, Estija), dalyvavo WOSM konsultantų 
mokymuose Budapešte, taip pat rengė įgūdžių 
įvertinimo ir validavimo gaires, skirtas nacionalinėms 
skautų organizacijoms.

2019 M. SUTEIKTI ORDINAI UŽ NUOPELNUS 
Jūrų skautų konferencija: Aurimui Akuniui ir 
Filomenai Galavočienei. 

Kauno kraštas: Monikai Paulauskaitei, Simonai 
Bataitytei, Povilui Dabrilai. 

Panevėžio kraštas: Jūratei Baltrėnienei, Gedmai 
Nakvosienei.

Tauragės kraštas: Eglei Gečaitei, Ugnei Beinarytei, 
Silvijai Bialoglovytei. 

Klaipėdos kraštas: Rasai Bulvydaitei, Violetai 
Stonienei, Sandrai Brinkytei, Gražinai Ivanovienei, 
Juliui Varkaliui, Julijai Kupetauskienei, Giedrei 
Stončienei.  

Telšių kraštas: Lukui Kornelijui Vaičiakui.   

2019 M. SUTEIKTAS PADĖKOS ORDINAS
Marijampolės kraštas: Benitai Mincevičiūtei.
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DĖKOJAME VISIEMS MŪSŲ PAGRINDINIAMS PARTNERIAMS IR 
VEIKLĄ FINANSAVUSIEMS FONDAMS!

Einamųjų organizacijos veiklų 
dalinis finansavimas ir dalinių 

skautų šimtmečio veiklų 
finansavimas.

Dalinių organizacijos veiklų 
finansavimas.

Dalinių organizacijos veiklų 
finansavimas.

Veiklų partneriai.

Veiklų partneriai. Veiklų partneriai. Veiklų partneriai. Veiklų partneriai ir rėmėjai. 

Veiklų partneriai ir rėmėjai. Veiklų partneriai. Suteikiamos nuolaidos su 
skautišku pažymėjimu.

Suteikiamos nuolaidos su 
skautišku pažymėjimu.

Suteikiamos nuolaidos su 
skautišku pažymėjimu.

Suteikiamos nuolaidos su 
skautišku pažymėjimu.

Suteikiamos nuolaidos su 
skautišku pažymėjimu.

Suteikiamos nuolaidos su 
skautišku pažymėjimu.

Suteikiamos nuolaidos su 
skautišku pažymėjimu.

Suteikiamos nuolaidos su 
skautišku pažymėjimu.

Suteikiamos nuolaidos su 
skautišku pažymėjimu.

Suteikiamos nuolaidos su 
skautišku pažymėjimu.

Suteikiamos nuolaidos su 
skautišku pažymėjimu.

Suteikiamos nuolaidos su 
skautišku pažymėjimu.

Vasaros stovyklų rėmėjas. Konkurso „Gražių dainelių daug 
girdėjau“ rėmėjas.

Konkurso „Gražių dainelių daug 
girdėjau“ rėmėjas.

Konkurso „Gražių dainelių daug 
girdėjau“ rėmėjas.

Konkurso „Gražių dainelių daug 
girdėjau“ rėmėjas.

Konkurso „Gražių dainelių daug 
girdėjau“ rėmėjas.

Konkurso „Gražių dainelių daug 
girdėjau“ rėmėjas.

Konkurso „Gražių dainelių daug 
girdėjau“ rėmėjas.

Akcijos „Nuspalvink Lietuvą“ 
rėmėjas.

AČIŪ fiziniams 
asmenims, skyrusiems 

savo 2 proc. GPM 
mūsų organizacijai!
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2019 M. JAUNIMO PROGRAMOS SKYRIAUS PAGRINDINIS SIEKIS BUVO...

...kad visų kraštų vienetų vadovai turėtų pagrindinę informaciją ir bazines kompetencijas 
pradėti vykdyti jaunimo programą ketvirčių ciklais.

JAUNIMO PROGRAMOS SKYRIUJE 2019 M. VEIKĖ: 

Psktn. sk.v. Domas Nutautas (skyriaus koordinatorius iki 
2019 m. lapkričio);
Psktn. vyr.sk. Simona Bataitytė (jaunimo programos 
gairių atnaujinimas ir įdiegimas);
Psktn. vyr. sk. Urtė Alksninytė (laukinių įgūdžių gairės, 
jaunimo programos įdiegimas);
Psktn. gint. Ugnė Skorupskaitė (jūrų skautų programa, 
laukinių įgūdžių gairės, jaunimo programos įdiegimas);
Vyr. sk. Austėja Černiauskaitė (jaunimo programos 
gairių atnaujinimas);
Psktn. vyr. sk. Barbora Drąsutytė (jaunimo programos 
gairių įdiegimas, skyriaus koordinatorė nuo 2019 m. 
lapkričio). 

2019 M. JPS SIEKĖ DVIEJŲ PAGRINDINIŲ TIKSLŲ:

1. Parengti jaunimo programos metodiką, kuria 
naudodamiesi vienetai galėtų pradėti taikyti 
atnaujintą jaunimo programą.

2. Surengti patyriminius jaunimo programos mokymus 
visų kraštų ir konferencijos vadovams, kad jie turėtų 

pagrindines kompetencijas, reikalingas pradėti taikyti 
atnaujintą jaunimo programą.

Siekėme, kad atnaujinta jaunimo programa pradėtų 
gyventi savo gyvenimą. Siekiamą kokybės rodiklį 
Lietuvos skautijos vienetams komunikavome kaip 
„misijas“:

Pavasario-vasaros misija buvo „Įgyvendinti bent vieną 
veiklą pagal ciklą planavimas-veikla-apžvalga, kur 
vaikai būtų patys įsitraukę į planavimą ir apžvalgą“.
- Rudens-žiemos misija: „Nuo 2019 m. rudens jaunimo 
programą pradėti įgyvendinti pagal ketvirčio ciklą, 
pagal vieneto pasiruošimą pasirenkant visą arba dalį 
ketvirčio tinklelio“.

Dirbdami šiomis dviem kryptimis, per 2019 m. JPS 
savanoriai pravedė 62 valandas patyriminių jaunimo 
programos mokymų 84 vadovams, 5 dirbtuves/
seminarus, parengė 1 el. dokumentą, išleido 6-ių 
versijų leidinį „Vadovo užrašai“, paruošė 4 video, 6 
paruoštukus, 3 žaidimus, 3 Facebook live. Smulkiau 
žiūrėkite žemiau:
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TIPAS PAVADINIMAS KAM SKIRTA KIEKIS/ 
SKAIČIAI KUR RASTI

Leidinys Vadovo užrašai 
Pagrindinės ketvirčio 
ciklo gairės patogia 
spausdinta forma.

6 versijos: 
jaunesniųjų 

skautų, 
jaunesniųjų jūrų 
skautų, skautų, 

jūrų skautų, 
patyrusių 

skautų, 
patyrusių jūrų 

skautų

šdalinta vadovų suvažiavimo 
dalyviams, jaunimo programos 

mokymų dalyviams. Galima kreiptis 
į LS administraciją.

El. leidinys LS jaunimo programa - 
gairės vadovui

Išsamios jaunimo 
programos gairės el. 

forma. Sekdami šiomis 
gairėmis, vadovai 

jau gali įgyvendinti 
visą ketvirčio ciklą 
jaunesniųjų skautų, 
skautų ir patyrusių 

skautų amžiaus 
grupėms (veiklas 
bendruomenėse, 

laukinius įgūdžius).

1 dokumentas

Skautatinklio skiltyje „Dokumentai 
- Jaunimo programa“: https://www.
skautai.lt/dokumentai/14-jaunimo-

programa
Facebook grupėje LS Jaunimo 
programa, skiltyje „Pamokos“: 

https://www.facebook.com/groups/
LSJaunimoprograma/learning_

content/

Video Jaunimo programa 
(apžvalga)

Video, pristatantys 
pagrindinius jaunimo 

programos gairių 
elementus.

1 video
2019 m. gruodį 
- 157 peržiūros

https://www.youtube.com/
watch?v=vEVfcXfkkv4

Video
Jaunimo programos 
gairės (jaunesnieji 

skautai)

1 video
2019 m. gruodį 
- 222 peržiūros

https://www.youtube.com/
watch?v=ftlXEVJl13w

Video Jaunimo programos 
gairės (skautai)

1 video
2019 m. gruodį 
- 271 peržiūros

https://www.youtube.com/
watch?v=pGcHsnigzZI

Video Jaunimo programos 
gairės (patyrę skautai)

1 video
2019 m. gruodį 
- 247 peržiūros

https://www.youtube.com/
watch?v=ar7irFMfoLo

Facebook 
grupė LS Jaunimo programa

Sukurta ir palaikoma 
Facebook grupė apie 
jaunimo programą, 

skirta dalintis patirtimi, 
metodine medžiaga.

2019 m. gruodį 
- 224 nariai

https://www.facebook.com/groups/
LSJaunimoprograma/

Paruoštukai
Ketvirčio planavimo 

idėjos (jaun. skautai, 
skautai, pat. skautai)

Paruoštukas su idėjomis, 
kaip įgyvendinti 

ketvirčio planavimo dalį.
3 paruoštukai

Skautatinklio skiltyje „Dokumentai 
- Jaunimo programa“ ir Facebook 

grupėje LS Jaunimo programa, 
skiltyje „Pamokos“. Paruoštukai 

taip pat siųsti jaunimo programos 
mokymų balandžio-birželio mėn. 

dalyviams.

Paruoštukas Idėjos APŽVALGAI 
(refleksijai)

Paruoštukas su 
patarimais veiklų 

refleksijai.
1 paruoštukas

Skautatinklio skiltyje „Dokumentai 
- Jaunimo programa“ ir Facebook 

grupėje LS Jaunimo programa, 
skiltyje „Pamokos“. Tai, kas aprašyta 
paruoštuke, buvo pristatyta per „JP 

gyvai“ sesiją.

Paruoštukai

Kaip pradėti taikyti 
JP ketvirčio ciklą - 

skautiškų metų dėlionė 
bei Skautiškų metų 
tinklelis vadovams 

2019-2020 m.

Pagalba vadovui, 
įvedant vienetą į 

gyvenimą ketvirčių ciklu.
2 paruoštukai

Skautatinklio skiltyje „Dokumentai 
- Jaunimo programa“ ir Facebook 

grupėje LS Jaunimo programa, 
skiltyje „Pamokos“. Tai, kas aprašyta 

paruoštukuose, buvo praktiškai 
pristatyta vadovų sąskrydžio sesijos 

dalyviams bei jūrų skautams, 
dalyvavusiems lapkričio mėn. jūrų 

skautų vadovų sąplaukyje.

https://www.skautai.lt/dokumentai/14-jaunimo-programa
https://www.skautai.lt/dokumentai/14-jaunimo-programa
https://www.skautai.lt/dokumentai/14-jaunimo-programa
https://www.facebook.com/groups/LSJaunimoprograma/learning_content/
https://www.facebook.com/groups/LSJaunimoprograma/learning_content/
https://www.facebook.com/groups/LSJaunimoprograma/learning_content/
https://www.youtube.com/watch?v=vEVfcXfkkv4
https://www.youtube.com/watch?v=vEVfcXfkkv4
https://www.youtube.com/watch?v=ftlXEVJl13w
https://www.youtube.com/watch?v=ftlXEVJl13w
https://www.youtube.com/watch?v=pGcHsnigzZI
https://www.youtube.com/watch?v=pGcHsnigzZI
https://www.youtube.com/watch?v=ar7irFMfoLo
https://www.youtube.com/watch?v=ar7irFMfoLo
https://www.facebook.com/groups/LSJaunimoprograma/
https://www.facebook.com/groups/LSJaunimoprograma/
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Žaidimai

Virtualūs žaidimai 
vadovams:

Kaip atrodo vilkų ir 
skautų ketvirtis?
Terminų kortelės
Ar gerai pažįsti JP 
ketvirčio metodą?

Skirta vadovams 
lengviau įsiminti 

jaunimo programos 
terminologiją.

3 žaidimai 
(apie 30 

paspaudimų 
ant kiekvienos 

nuorodos)

http://bit.ly/Ketvirtis
http://bit.ly/JPquizlet 

http://bit.ly/Milijonierius
Siųsta el. paštu jaunimo programos 
mokymų dalyviams bei paskelbta 

Facebook grupėje LS Jaunimo 
programa, skiltyje „Pamokos“.

Facebook 
live

Jaunimo programa 
gyvai

3 FB live sesijos: „Kaip 
per vasaros stovyklas 

įtraukti vaikus į 
PLANAVIMĄ?“, „Apie 

REFLEKSIJĄ stovykloje“, 
„Apie JP įgyvendinimą 

praktiškai“.

Atitinkamai 
111, 115 ir 117 

peržiūrų.

Facebook grupėje LS Jaunimo 
programa, skiltyje „Pamokos“.

Paruoštukas
JPS vasaros idėjos 

Įtraukimas į planavimą 
stovykloje.

FB live sesijos santrauka. Netaikoma
Facebook grupėje LS Jaunimo 

programa, skiltyje 
„Pamokos“.

Mokymai
Jaunimo įgalinimas 
Lietuvos skautijos 

jaunimo programoje.

Mokymais siekta, 
kad vadovai turėtų 

kompetenciją 
pradėti įgyvendinti 
veiklas pagal ciklą 

„planavimas-veikla-
apžvalga“.

Žr. žemiau Netaikoma

Dirbtuvės

3 sesijos vadovų 
sąskrydyje:

Prisiminkime jaunimo 
programos ketvirčio 

ciklą (atskiros sesijos 
dalyvavusiems ir 

nedalyvavusiems JP 
mokymuose)

Laukiniai įgūdžiai ir 
pasiruošimas rudeniui

Nėra duomenų Netaikoma

Virtualus 
seminaras

Virtualus seminaras 
vadovams apie jaunimo 

programą.

Sąskrydžio sesijos 
virtualus pakartojimas.

Užsiregistravo 9, 
dalyvavo 2 Netaikoma

Dirbtuvės Netaikoma

Įvadas į jaunimo 
programą ir ketvirčio 

ciklą jūrų skautų 
vadovams per jūrų 

skautų vadovų sąplaukį 
2019-11-23.

Apie 13 vadovų Netaikoma

ŠIOS 2019 M. VEIKLOS PLANE NUMATYTOS VEIKLOS BUVO PRADĖTOS, TAČIAU KOL KAS DAR 
NEBAIGTOS:

Emblemos įgūdžiams su lygmenų žymėjimu - parengtas prototipinis emblemos dizainas, rengiamasi 
išbandyti prototipą.

Klausimynas vadovų ir vaikų apie metodiką - atnaujintas klausimynas draugininkams, planuojama 
apklausti draugininkus du kartus per metus, pradedant 2020 m. sausio mėnesį.

http://bit.ly/Ketvirtis
http://bit.ly/JPquizlet
http://bit.ly/Milijonierius
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Jaunimo programos mokymų iš viso surengta 6 
(62 val.), dalyvavo 84 vadovai. Pasiskirstymas 
pagal kraštus (nedalyvavo nė vienas Alytaus krašto 
vadovas; 3 jūrų skautų konferencijos vadovai dalyvavo 
mokymuose kartu su Marijampolės kraštu):

JPS džiaugiasi, kad jaunimo programos gairės įgijo 
pavidalą, kurį vadovai jau gali naudoti praktiškai, taip 
pat kad jaunimo programos žinutė nukeliavo tiesiai į 
beveik visus Lietuvos skautijos kraštus.

PASTEBĖTOS SVARBIAUSIOS RIZIKOS SRITYS,
Į KURIAS BŪTINA ATKREIPTI DĖMESĮ:

1. Patyriminiai mokymai nevyko Alytaus krašto 
bei jūrų skautų konferencijos vadovams, o 
tuose kraštuose, kuriuose įvyko mokymai, juose 
sudalyvavo ne visi su vaikais dirbantys vadovai. 
Nors informacija apie jaunimo programą 
pasiekiama ir ne per mokymus, taip pat su ketvirčio 
tinkleliu vadovai supažindinami per draugininkų 
kursus, patyriminiai mokymai buvo skirti susieti 
paviršines JP gaires su giliuoju JP pagrindu – 
kodėl ir kaip vaikai turėtų būti įtraukti planuojant 
skautiškas veiklas, koks vadovo vaidmuo, kas yra 
gili, į ugdymąsi vedanti refleksija. Kyla rizika, kad 
ne visi vienetai šiuo metu yra pasiruošę kokybiškai 
įtraukti ir įgalinti jaunimo programos dalyvius.

2. Kokybiškai įgyvendinti jaunimo programą yra 
sudėtingiau vienetams, kuriuose dideliam skaičiui 
vaikų vadovauja mažas skaičius vadovų. Kyla rizika, 
kad logistiniai, praktiniai iššūkiai (kaip organizuoti 
sueigas atskiroms amžiaus grupėms, kaip lydėti 
žygiuose ir stovyklose ir pan.) užgoš siekį kurti kuo 
įvairesnes galimybes jaunimui ugdytis – t.y. siekti 
pagrindinio jaunimo programos tikslo.

Jaunimo programos mokymų iš viso surengta 6 (62 val.), dalyvavo 84 vadovai. Pasiskirstymas pagal 
kraštus (nedalyvavo nė vienas Alytaus krašto vadovas; 3 jūrų skautų konferencijos vadovai dalyvavo 
mokymuose kartu su Marijampolės kraštu): 

 

 
JPS džiaugiasi, kad jaunimo programos gairės įgijo pavidalą, kurį vadovai jau gali naudoti 
praktiškai, taip pat kad jaunimo programos žinutė nukeliavo tiesiai į beveik visus Lietuvos skautijos 
kraštus. 
 
Pastebėtos svarbiausios rizikos sritys, į kurias būtina atkreipti dėmesį: 

 
1. Patyriminiai mokymai nevyko Alytaus krašto bei jūrų skautų konferencijos vadovams, o tuose 
kraštuose, kuriuose įvyko mokymai, juose sudalyvavo ne visi su vaikais dirbantys vadovai. Nors 
informacija apie jaunimo programą pasiekiama ir ne per mokymus, taip pat su ketvirčio tinkleliu 
vadovai supažindinami per draugininkų kursus, patyriminiai mokymai buvo skirti susieti paviršines 
JP gaires su giliuoju JP pagrindu – kodėl ir kaip vaikai turėtų būti įtraukti planuojant skautiškas 
veiklas, koks vadovo vaidmuo, kas yra gili, į ugdymąsi vedanti refleksija. Kyla rizika, kad ne visi 
vienetai šiuo metu yra pasiruošę kokybiškai įtraukti ir įgalinti jaunimo programos dalyvius. 
 
2. Kokybiškai įgyvendinti jaunimo programą yra sudėtingiau vienetams, kuriuose dideliam skaičiui 
vaikų vadovauja mažas skaičius vadovų. Kyla rizika, kad logistiniai, praktiniai iššūkiai (kaip 
organizuoti sueigas atskiroms amžiaus grupėms, kaip lydėti žygiuose ir stovyklose ir pan.) užgoš 
siekį kurti kuo įvairesnes galimybes jaunimui ugdytis – t.y. siekti pagrindinio jaunimo programos 
tikslo. 
 
3. Nors jaunimo programos misijos vienetams komunikuojamos, neturime nuolatinės stebėsenos 
praktikos – t.y. kiekybinių bei kokybinių duomenų, kurie atskleistų, ar ir kaip vienetuose 
įgyvendinama atnaujinta jaunimo programa. Minimali priemonė šiam iššūkiui spręsti bus atnaujinti 

3. Nors jaunimo programos misijos vienetams 
komunikuojamos, neturime nuolatinės stebėsenos 
praktikos – t.y. kiekybinių bei kokybinių duomenų, 
kurie atskleistų, ar ir kaip vienetuose įgyvendinama 
atnaujinta jaunimo programa. Minimali priemonė 
šiam iššūkiui spręsti bus atnaujinti draugininkų 
klausimynai, tačiau išlieka rizika gauti nekokybiškus 
duomenis arba jų visai negauti iš mažiau aktyvių 
vienetų. Neturėdamas duomenų, JPS negali 
tikslingai planuoti jaunimo programos įdiegimo ir 
palaikymo.

4. Iki šiol tarp aktyvių JPS savanorių turėjome ir 
tokių, kurie tuo pačiu metu patys savanoriavo kaip 
įvairaus amžiaus grupių skautų vadovai ir tiesiogiai 
taikė JP. 2020 m. šie savanoriai skautų vadovo 
pareigas pakeis į kitas, tad kyla rizika, kad JPS 
neturės savanorių su šviežia tiesioginio JP darbo 
patirtimi.

Komunikacijos skyriuje savanoriavo 20 savanorių!

Psktn. Urtė Petrulytė – skyriaus koordinatorė; 

S. s. Elena Sirgėdaitė – skyriaus koordinatorės 
pavaduotoja, Instagram ir skautiškos parduotuvės 
komunikacijos koordinatorė; 

Psktn. vyr. sk. Eglė Šidlauskaitė – naujojo skautatinklio 
komanda; 

J. psktn., gint. Ieva Skirparytė – Instagram koordinatorė 
(iki lapkričio pabaigos);

Psktn., sk. v. Aivaras Čenkus – skautai.lt techninis 
palaikymas, naujojo skautatinklio komanda.

S. s. Marius Kilimonis – elektroninių paštų techninis 
palaikymas;

S. sk. Barbora Kačinskaitė – JOTA-JOTI koordinatorė; 

Pat. sk. Julija Smirnovaitė – JOTA-JOTI komanda

Pat. sk. Justina Garunkštytė – JOTA-JOTI komanda; 

Pat. sk. Elvinas Setkauskas – JOTA-JOTI komanda;

S. s. Dovydas Beržinis – fotografas;

S. s. Vainius Mirskis – fotografas;

Sk. v. Tomas Rimkus – fotografas, video montavimas ir 
filmavimas;

Psktn. sk. v. Mindaugas Rimkus – video;
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Pat. j. sk. Vilius Kasparas Kasparavičius – fotografas;

Pat. sk. Ignas Kalnietis – fotografas;

Pat. sk. Emilija Biterytė – kalbos redaktorė;

Pat. sk. Guoda Globytė – Facebook administratorė (iki 
2019 m. gegužės pabaigos);

Vyr. sk. Urtė Alksninytė – žurnalistė; 

Pat. sk. Ieva Pilitauskaitė – turinio kūrėja. 

TRYS SVARBIAUSI SKYRIAUS DARBAI 2019 M.: 

•  pradėta išorinės ir vidinės komunikacijos 
atskyrimo veikla;

•  paleistas naujas skautatinklis;
•  atgaivintas bei atnaujintas kasmėnesinis 

naujienlaiškis „Akelos uola“. 

Skyrius nuolat vykdė organizacinę veiklą:

Lietuvos skautijos socialinių tinklų Facebook, Instagram 
bei puslapio www.skautai.lt palaikymas ir atnaujinimas; 
pranešimai žiniasklaidoje; kas kelis mėnesius 
išleidžiami straipsniai 15min.lt; nacionalinių renginių 
(Pavasario šventės, „Gražių dainelių daug girdėjau“, 
LS vadovų sąskrydžio, LS vadovų Suvažiavimo, Įkūrėjo 
dienos, keliaujančios skautų judėjimo šimtmečio 
parodos, skautiškos monetos renginių) komunikacija ir 
viešinimas. Sąskrydžio metu pravestos dvi sesijos apie 
komunikaciją (viena su kviestiniu svečiu – žurnaliste 
iš LRT), sesija apie komunikaciją taip pat pravesta ir 
Skautiškos akademijos metu. Parengti ir nufilmuoti 
JPS amžiaus grupių irbendros apžvalgos filmukai. Visą 
vasarą vykdytos JPS tiesioginės transliacijos vadovams. 
Skyriaus savanorių palaikymas, informacinių kampanijų 
vystymas ir vykdymas.

ĮGYVENDINTI RENGINIAI 2019 M.: 

JOTA-JOTI (Jamboree on the Air – Jamboree on the 
Internet) yra vienas populiariausių pasaulyje skautiškų 
renginių, skatinantis bendravimą tarp skirtingų šalių 
skautų bei primenantis skautų judėjimo dvasią ir 
bendrystę. Renginys skirtas ne tik susisiekti su kitame 
pasaulio gale esančiais skautais, bet ir pažinti naujas 
technologijas. Šiais metais šioje veikloje dalyvavo 34 
dalyviai. Veikla vyko Kaune. 
Treji mokymai ~120 vadovų. Mokymai vyko išorinės, 
vidinės ir renginio komunikacijos temomis.

KS džiaugiasi. Informacinėmis kampanijomis ir sukurtu 
išskirtiniu Lietuvos skautijos socialinių tinklų braižu, 

sutvarkyta estetika. Didžiausias pasiekimas – skautų 
žinomumas ir girdimumas visuomenėje, dalyvavimas 
televizijos bei radijo laidose.

KS nerimauja. Vis dar reikia stiprinti tiek išorinę, tiek 
vidinę komunikaciją, vizualų kūrimą. Skyriui labai 
trūksta žmogiškųjų resursų, kurie atliktų dizaino ir 
maketavimo darbus, taip pat montavimo ir filmavimo 
darbus. 

KS dalinasi. Per mėnesį apie 1000 paspaudimų ant 
mūsų FB įrašuose esančių nuorodų. 

Populiariausių 2019 m. TOP 3: 

Plieno žiedas (431 paspaudimai); 

Naujo skautatinklio paleidimas (347 paspaudimai); 

LS vadovų sąskrydis (302 paspaudimai). 

LS FB dabar turi 6,500 patiktukų. Nuo gegužės mėn. 
paaugome 500 patiktukais. Įrašų pasiekiamumas kas 
mėnesį ~ 9000 žmonių. Vienas įrašas pasiekia apie 
2000 žmonių. Instagram per mėnesį pasiekia 1000 
paskyrų.

http://www.skautai.lt
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ĮDOMIOJI STATISTIKA 
(FACEBOOK, INSTAGRAM, PUSLAPIS) 

LS INSTAGRAM FACEBOOK

13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

LANKYTOJAI PAGAL AMŽIŲ

13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

LANKYTOJAI PAGAL AMŽIŲ

Vilnius Kaunas Panevėžys Klaipėda Šiauliai

LANKYTOJAI IŠ MIESTŲ

Moterys
66% 34%

Vyrai

LANKYTOJAI PAGAL LYTĮ

Moterys
66% 34%

Vyrai

LANKYTOJAI PAGAL LYTĮ

Vilnius

Kaunas

Klaipėda

Šiauliai

Panevėžys

Marijampolė

Telšiai

Jurbarkas

Jonava

Londonas

MUS PALAIKANTYS MIESTAI
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Nauji
69% 31%

Grįžtantys

NAUJI IR GRĮŽTANTYS  LANKYTOJAI

28 888Google

Direct

m.facebook.com

facebook.com

lm.facebook.com

l.facebook.com

bing

skautaineskautams.lt

com.google.android.gm

com.google.android.googlequicksearchbox

6 229

4 884

922

629

517

189

150

120

91

43 022

SKAUTAI.LT NAUDOTOJAI

Įgijimo  šaltinis

Skyriuje veikė: 

Psktn. vyr. sk. Justina Milutytė – skyriaus koordinatorė;
Gilv. sktn. vyr. sk. Jorė Astrauskaitė – atsakinga už 
M.O.V.I.S. įgyvendinimą Lietuvos skautijoje;

Psktn. vyr. sk. Goda Jackutė – atsakinga už mokymų 
organizavimą;

Vyr. sk. Karolina Šmitaitė; 

S. s. Ignas Markevičius. 

2019 M. SKYRIAUS PAGRINDINIAI DARBAI:

• Parengtas Pirmijos pareigybių aprašas: https://skautai.
lt/naujienos/2721-igyvendink-svajone-prisijunk-prie-
pirmijos; 

• Aplankytos 8 vasaros stovyklos, kuriose bendrauta su 
vadovais žmogiškųjų išteklių tema;

• Vykdytas projektas „10 naujų vadovų Tavo kraštui“ 
Tauragėje, Molėtuose, Kaune; 

• Išleisti du „Vadovo metų“ numeriai (el. versijos): 

Nr. 1 https://www.scribd.com/document/412542892/
Vadovo-Metai-2019-Vasara 

Nr. 2 https://skautai.lt/naujienos/2718-vadovu-metai-
2019-vadovo-dvasia 

• Organizuotas savanorystės sutarčių pasirašymas 
LS vadovų Suvažiavimo metu. Vėliau administruotos 
savanorystės bei narystės sutartys;

• Parengtos draugininkų, tuntininkų, kraštų seniūnų 
ataskaitinės anketos;

• Organizuotas „Tikrojo mazgo riterio“ konkursas: 
https://skautai.lt/naujienos/2723-tikrojo-mazgo-riterio-
konkursas-laikas-nominacijoms;

• Tęsiama vadovų monitoringo sistema – registruojami 
privalomuosius ir LS mokymus pabaigę vadovai; 

• Atnaujinta ir nuolat pildoma mokymų metodikos 
duomenų bazė (MS biblioteka). 

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ SKYRIAUS 
PAGRINDINIS SIEKIS BUVO...

...susipažinti su LS vadovais, veikla ir pradėti 
stiprinti nutrūkusius ryšius tarp nacionalinio ir 
vietinio lygmens.

https://skautai.lt/naujienos/2721-igyvendink-svajone-prisijunk-prie-pirmijos
https://skautai.lt/naujienos/2721-igyvendink-svajone-prisijunk-prie-pirmijos
https://skautai.lt/naujienos/2721-igyvendink-svajone-prisijunk-prie-pirmijos
https://www.scribd.com/document/412542892/Vadovo-Metai-2019-Vasara
https://www.scribd.com/document/412542892/Vadovo-Metai-2019-Vasara
https://skautai.lt/naujienos/2718-vadovu-metai-2019-vadovo-dvasia
https://skautai.lt/naujienos/2718-vadovu-metai-2019-vadovo-dvasia
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ĮDOMIOJI STATISTIKA:

• Mokymuose dalyvavo 33,5% LS vadovų;

• Po ilgos pertraukos įvyko pirmoji Medinių kauliukų 
kursų dalis, kuriuose dalyvavo 16 LS vadovų. 

• Per 2019 metus įvyko: pirmojo lygio draugininkų 
mokymai Vilniuje (užsakomieji) ir nacionaliniu mastu 
(dalyvavo 26 vadovai), pradžiamokslio mokymai 
(dalyvavo 6 vadovai), skautiška akademija (dalyvavo 
21 vadovas), antrojo lygio draugininkų mokymai 
(dalyvavo 15 vadovų), mokymai apie patyčias 
(dalyvavo 22 vadovai), privalomieji mokymai 
(dalyvavo 32 vadovai), treji užsakomieji Lyderių kalvės 
mokymai Marijampolėje ir Tauragėje (dalyvavo apie 
40 patyrusių skautų).

PANEVĖŽIO KRAŠTO DŽIAUGSMAI: augimas, įsikūręs 
vyr. skaučių „Mirgos“ būrelis, kraštas didžiuojasi 
skautais vyčiais, vyr. skautėm ir patyrusiais skautais. 
Organizuojama daug renginių, kuriuose dalyvauja 
svečiai ne tik iš kitų kraštų, bet ir užsienio (Prancūzijos).
Telšių krašto džiaugsmai: stabilus narių skaičius, 
įvykusios trys vasaros stovyklos. Gondingos tuntas 
sėkmingai suorganizavo skautai neskautams stovyklą.
Utenos krašto džiaugsmai: per vasarą su patyrusių 
skautų pagalba suorganizuotos 5 stovyklos Molėtų 
krašte. Visagino skautai kiekvienais metais organizuoja 
skautų dieną (gegužės mėn). Utenos patyrę skautai 
patys susiorganizavo ir sėkmingai sudalyvavo kelių 
dienų žygyje.

ŠIAULIŲ KRAŠTO DŽIAUGSMAI: šiais metais vykdėme 
veiklų, skirtų vietos bendruomenei: tradiciškai 
dalyvavome valstybinėse šventėse, minėjimuose, 
organizavome skautiškas veiklas miesto šventėje 
„Smetoniškos Mindauginės“, Europos judumo savaitėje 
„Skautorama mieste“. Buvom atviri: į krašto renginius 
kvietėmės kitų kraštų skautus ir patys dalyvavome kitų 
kraštų renginiuose.

JŪRŲ SKAUTŲ DŽIAUGSMAI: programinio laivo 
„Brabander“ sėkmingas veikimas ir projekto Baltic Way 
30 sėkmingas vykdymas. 

KLAIPĖDOS KRAŠTO DŽIAUGSMAI:  vadovai 
daug dėmesio skyrė skautų visose amžiaus grupėse 
ugdymui. Turime stiprių patyrusių skautų, puikiai sekasi 
bendradarbiauti su vaikų tėvais. Salanto draugovė 
surengė puikią 20-mečio konferenciją.

TAURAGĖS KRAŠTO DŽIAUGSMAI: suorganizuota 
Pavasario šventė „Kur Jurgis, ten ir Barkus“ Jurbarke, 
sulaukusi daug teigiamų atsiliepimų ir miesto dėmesio. 

Siekio įgyvendinimo siekė:

Psktn. Matas Daunys – skyriaus koordinatorius;

Psktn. sk. v. Ignas Balza – tarptautinės delegacijos 
vadovas;

Psktn. vyr sk. Monika Paulauskaitė – tarptautinių 
delegacijų vadovė;

Vyr. sk. Gabrielė Grybaitė – skyriaus narė.

Daugiau nei 5: Panevėžys, Šiauliai ir Tauragė
2-3: Telšiai, Utena ir Jūrų skautų konferencija
4-5: Klaipėda 

Visi kraštų seniūnai, pateikę atsakymus, 
džiaugiasi, jog jų krašto skautai aktyviai 

dalyvauja viešuose renginiuose ir lankosi kituose 
kraštuose, taip megzdami glaudesnį ryšį. 

Taip pat beveik visų kraštų atstovai dalyvavo 
Baltic Jamboree Latvijoje!

UŽSIENIO REIKALŲ SKYRIUJE PAGRINDINIS 
SIEKIS BUVO...

. . .užtikrinti kokybišką Lietuvos skautijos 
atstovavimą Europinėje konferencijoje, turėti 
žmogų išrinktą į Europos skautų komitetą, stiprinti 
tarptautines partnerystes.
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Mūsų buvo visur: 

Tarptautiniuose atstovavimo mokymuose „Network 
Meeting of External Representatives“, skirtuose ugdyti 
jaunų žmonių reprezantytavimo ir atstovavimo išorėje 
kompetencijas, dalyvavo 1 LS narė – psktn. vyr sk. 
Martyna Varkalytė.

Kas trejuss metus vykstančiame Europos Tarptautininkų 
susitikime „International Commissioners Forum“ 
dalyvavo 2 LS nariai – psktn. Matas Daunys ir j. psktn. 
gint. Elena Sinkevičiūtė. Renginio tikslas – suburti 
Europos nacionalinių skautiškų organizacijų atstovus, 
pasidalinti aktualijomis apie artėjančią konferenciją.
Pavasarį įvyko dvigubas renginys – Europos skautų 
simpoziumas ir neeilininė Europos regiono skautų 
konferencija, kurioje dalyvavo 2 LS nariai – psktn. 
Matas Daunys ir j. psktn. gint. Elena Sinkevičiūtė. Tai 
buvo renginiai fokusuoti į kitą trimetį Europos skautų 
planą. Pagrindinis klausimas neeilinėje konferencijoje 
– konferencijų ciklo kaita ir derinimas tarp pasaulinio ir 
europinio lygmenų.

Tarptautiniai skautų savanorių valdymo ar vadybos 
mokymai „MoVIS Network Meeting 2019“. Dalyvavo 
1 LS narė – gilv. sktn. vyr. sk. Jorė Astrauskaitė: https://
skautai.lt/naujienos/2695-movis-lietuvoje-ir-siek-tiek-
taline 

2 LS nariai – ŽIS koordinatorė psktn. vyr. sk. Justina 
Milutytė ir ŽIS narė vyr. sk. Karolina Šmitaitė – dalyvavo 

2019 METAI PASIŽYMĖJO KAIP REKORDINIAI 
IR PIRMŲJŲ KARTŲ METAI TARPTAUTINĖJE LS 

SFEROJE.

Šių metų didžiausi pasiekimai: 
• Didžiausia istorijoje tarptautinė delegacija į 
jaunimo programos renginį užsienyje – 289 brolių 
ir sesių dalyvavo Baltijos šalių skautų stovykloje 
Latvijoje! 

• Pirmą kartą istorijoje Europos skautų komiteto 
rinkimuose dalyvavo ir sėkmingai išrinkta LS narė 
j. psktn. gint. Elena Sinkevičiūtė!

• Regione kitus trejus metus savanoriaus 2 LS 
sesės!

• Pirmą kartą Lietuvoje suorganizuotas Krokuvos 
grupės susitikimas!

• Laimėtas konkursas organizuoti Lietuvoje 
pirmąjį europinį didelio masto renginį!

jau antrame europiniame seminare skirtame augimui 
„2nd Growth Event“. 

Svarbiausiame metų renginyje, Europos regiono skautų 
konferencijoje, dalyvavo net 3 žmonių delegacija 
sudaryta iš Pirmijos ir Tarybos narių – psktn. Mato 
Daunio, j. psktn. gint. Elenos Sinkevičiūtės, psktn. sk. 
v. Povilo Dabrilos. 23-sios Europos regiono skautų 
konferencijos apžvalgą rasite čia: https://skautai.lt/
naujienos/2711-kaip-atrode-siais-metais-vykusi-16-
oji-europine-skauciu-ir-skautu-konferencija 

Baltijos skautų stovykloje Latvijoje dalyvavo rekordinė 
tarptautinė Lietuvos skautijos delegacija sudaryta 
iš net 289 žmonių. Delegacijai vadovavo psktn. 
vyr. sk. Monika Paulauskaitė ir psktn. sk. v. Ignas 
Balza. Įspūdžius paskaitykite čia: https://skautai.lt/
naujienos/2710-the-jump-daina-skirta-baltijos-saliu-
jaunimui 

Skautiškoje akademijoje šiais metais dalyvavo 2 LS 
nariai: Nacionalinių renginių koordinatorė s. s. Eglė 
Liagaitė ir jūrų skautų konferencijos narė gint. Justina 
Garunkštytė.

Lietuvoje suorganizuotas pirmasis Krokuvos grupės 
susitikimas, subūręs net 20 žmonių iš skautiškų 
organizacijų, esančių Višegrado ir Baltijos regionuose. : 
https://skautai.lt/naujienos/2694-kas-yra-v4b3-kodel-
lietuvoje-lankesi-skirtingu-saliu-skautu-atstovai

Nei tai URS, nei tai ne URS, bet: pagrindinė veikla, 
trukusi visus metus – naujos duomenų bazės 
paieška, pritaikymas ir integracija. Dirbant kartu 
su LS administracijos skyriumi ir Slovakijos skautų 
organizacija, Lietuvos skautijoje nuo rugpjūčio mėnesio 
pradėjo veikti nauja, pažangesnė ir patogesnė 
duomenų sistema Tee-pee, kuri jau buvo naudojama 
renkant nario mokestį už 2020 m. 

URS džiaugiasi. Bendradarbiaujant su Taryba ir kitais 
Pirmijos skyriais, buvo nuspręsta teikti pasiūlymą 
organizuoti skautišką akademiją „The Academy“ 
Lietuvoje, Vilniuje 2020 m. Rudenį suburta komanda 
sėkmingai sukūrė pasiūlymą ir laimėjo konkursą 
atsivežti šį Europinį skautų renginį į Lietuvą. Tai pirmasis 
tokio masto Europinis skautiškas renginys, kuris vyks 
Lietuvoje. 

2019 metai buvo labai itensyvūs Lietuvos skautijos 
atstovavimo prasme. Tai patvirtina ne tik Europinių 
skautiškų renginių gausa, didelės Lietuvos skautijos 
delegacijos jose, bet ir pasiekti rezultatai. Delegacijų 
sudėtyje matomas ne tik aukštas prioritetas užtikrinti 
LS nuomonę, bet ir nuoseklus darbas nacionaliniame 
lygmenyje.

https://skautai.lt/naujienos/2695-movis-lietuvoje-ir-siek-tiek-taline 
https://skautai.lt/naujienos/2695-movis-lietuvoje-ir-siek-tiek-taline 
https://skautai.lt/naujienos/2695-movis-lietuvoje-ir-siek-tiek-taline 
https://skautai.lt/naujienos/2695-movis-lietuvoje-ir-siek-tiek-taline 
https://skautai.lt/naujienos/2711-kaip-atrode-siais-metais-vykusi-16-oji-europine-skauciu-ir-skautu-konferencija 
https://skautai.lt/naujienos/2711-kaip-atrode-siais-metais-vykusi-16-oji-europine-skauciu-ir-skautu-konferencija 
https://skautai.lt/naujienos/2711-kaip-atrode-siais-metais-vykusi-16-oji-europine-skauciu-ir-skautu-konferencija 
https://skautai.lt/naujienos/2694-kas-yra-v4b3-kodel-lietuvoje-lankesi-skirtingu-saliu-skautu-atstovai
https://skautai.lt/naujienos/2694-kas-yra-v4b3-kodel-lietuvoje-lankesi-skirtingu-saliu-skautu-atstovai
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TAUTINIŲ BENDRIJŲ 2019 M. PAGRINDINIS 
SIEKIS BUVO...

...dirbti su tautinėmis bendrijomis (TB), skatinti 
LS narių toleranciją, norą pažinti kitas Lietuvoje 
gyvenančias kultūras, atsikratyti įsišaknijusių 
stereotipų apie kitų tautybių Lietuvos piliečius, 
prisidėti prie organizacijos augimo ir plėtros.

Su tautinėmis bendrijomis dirbo du žmonės: 

Psktn. Vytautas Beniušis – koordinatorius;

Psktn. Audrius Vainonis – kartu kuruoja Lietuvos žydų 
skautų atkūrimo reikalus. 

Vienas iš išsikeltų tikslų 2019 m. – plėsti tautinių 
bendrijų vienetų steigimąsi visoje Lietuvoje. 

2019 m. pagrindiniai darbai:

• Visus metus kuruoti Lietuvos žydų skautų atkūrimo 
reikalai. Vasarą įvyko atkuriamoji Lietuvos žydų skautų 
stovykla Kernavės tunto stovykloje. Dalyvavo Lietuvos 
žydų bendruomenės jaunimas iš įvairių Lietuvos 
miestų. Stovyklos metu įžodį davė Lietuvos žydų skautų 
vadovas Renaldas Vaisbrodas. Stovykloje dalyvavę 
žydų bendruomenės nariai prisijungė skautauti prie 
kitų LS vienetų Kaune bei Panevėžyje..

• Visus metus per bendras veiklas buvo stiprinami 
Lietuvos skautijos ir Lietuvos žydų bendruomenės ryšiai. 
• Visus metus palaikyti ryšiai su Lietuvos lenkų harcerių 

(skautų) sąjungos vadovais bei nariais, inicijuotas 
skautų ir harcerių bendras dalyvavimas Lietuvos ir 
Lenkijos nepriklausomybės dienų minėjimo renginiuose, 
kuruotas LS ir LLHS narių bendras budėjimas Rasų 
kapinių koplyčioje pagerbiant 1863-1864 m. sukilimo 
vadus ir dalyvius, reguliariai aptarti Vilniuje veikiančio 
hospiso naujo priestato statybos klausimai ir galima 
tolimesnė LS narių pagalba.

• Ketvirtus metus iš eilės inicijuotas ir koordinuotas 
Vasario16-osios minėjimo bendras renginys su Lietuvos 
lenkų harcerių (skautų) sąjungos (LLHS) nariais. Kartu 
dalyvavome jaunimo eisenoje „Lietuvos valstybės 
keliu“.

• Inicijuotas LS delegacijos suformavimas dalyvauti 
Lenkijos nepriklausomybės dienos minėjime (lapkričio 
11-ąją) Rasų kapinėse. Renginyje Lietuvos skautijai 
atstovavo br. Vaidas Ulkė, s. Eglė Liagaitė, br. Teodoras 
Mindaugas Ramanauskas, s. Lina Buišaitė, s. Karolina 
Jokubauskaitė, br. Vytautas Beniušis, br. Povilas 
Dabrila.

• Kartu su sese Ineta Dementavičiene per skautišką 
akademiją surengti mokymai apie socialinę įtrauktį LS 
nariams. Daugiausia dėmesio skirta tautinių bendrijų, 
neįgaliųjų, LGBT, vaikų iš neturtingų ar rizikos šeimų 
įtraukimui į skautavimą.

• Inicijuotas LS narių dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje 
VARDAI, kurios metu minint Lietuvos žydų genocido 
aukų atminimo dieną, buvo skaitomos per Holokaustą 
nužudytų Lietuvos žydų pavardės. Renginyje 
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Dubingiuose dalyvavo Molėtų Kunigaikščių Radvilų 
draugovės jaunesnieji skautai, vadovaujami sesės 
Jolitos Kuncevičienės, Vilniuje akcijos VARDAI skaitymus 
inicijavo psktn. Vytautas Beniušis. Renginys vyko šalia 
paminklo Vilniaus geto aukoms, šalia Žydų kultūros ir 
informacijos centro. Kelios dešimtys į renginį atėjusių 
vilniečių skaitė Vilniaus gete įkalintųjų pavardes.

• Spalio mėnesį inicijuotas Molėtų Kunigaikščių Radvilų 
draugovės apsilankymas vienintelėje Vilniuje išlikusioje 
choralinėje sinagogoje bei šalia žydų bendruomenės 
veikiančioje žydiškų skanėstų „Beigelių krautuvėlėje“, 
kur buvo galima susipažinti su Lietuvos žydų virtuve.
Straipsnį parengė sesė Jolita Kuncevičienė https://
www.skautai.lt/naujienos/2720-apie-beigelius-ir-
neikanojamas-pamokas-kasdienybe-sueigose

• Inicijuotas LS atstovo delegavimas mokymuose 
Strasbūre apie romų jaunimą ir jų įgalinimą aktyviau 
veikti visuomenėje bei romų integravimo klausimus. 
Mokymuose dalyvavo s. s. Justina Zokaitė, su straipsniu 
susipažinti galima čia: https://www.skautai.lt/
naujienos/2729-romu-integracija-skautijoje-ar-esame-
tam-pasiruose?fbclid=IwAR0S8F20077A0CvVKQ7iLAt
Qa9SiWqdYg7l23BVwRVtvUGnxjt8YexYEc-Y

• Lapkričio mėnesį dalyvauta renginyje Vilniaus hospise, 
prie kurio papildomo priestato statybų įvairiomis 
paramos akcijomis prisidėjo LLHS ir LS. Renginio metu 
dalyvavo Lenkijos ir Lietuvos pirmosios ponios, joms 
buvo papasakota apie hospiso istoriją, veiklą bei 
skautų paramą hospiso statyboms organizuojant 
labdaringas akcijas.

Didžiausias iššūkis. Žmogiškųjų resursų klausimas, 
nes be skyriaus koordinatoriaus nėra reguliariai 
su tautinėmis bendrijomis dirbančių savanorių. 
Dažniausiai prie skyriaus veiklų prisideda tik pavieniai 
savanoriai. Žmonių trūkumas apriboja darbo su 
tautinėmis bendrijomis veiklos galimybes. 

Naujų savanorių prisijungimas yra labai 
laukiamas! 

ADMINISTRACIJOS SKYRIUJE ŠIAIS METAIS 
BUVO POKYČIŲ! 

2019 m. skyriaus pagrindiniai darbai:

nacionalinių renginių koordinavimas; dokumentų 
rengimas bei archyvavimas, el. pašto administravimas, 
Tarybos ir Pirmijos posėdžių protokolavimas, JP 
dalyvių ir savanorystės sutarčių administravimas, nario 
mokesčio administravimas; LS nacionalinės būstinės 

administravimas ir priežiūra, skautiškos parduotuvės 
administravimas; bendravimas su LS nariais, vienetų 
vadovais bei skautų tėvais. 

Didžiausias metų iššūkis/darbas:

Duomenų sistemos įdiegimas, tobulinimas bei 
pristatymas vadovams. Pereita prie duomenų sistemos 
el. erdvėje, atsisakyta žiniaraščių excel formatu. 

Nuolatos skyriuje savanoriaujantys:

Psktn. s. v. Simonas Dapkus – atsakingas už nario 
pažymėjimą;

Psktn. vyr. sk. Justina Milutytė – atsakinga už atributiką 
(iki 2019-05-31);

Sktn. j. bud. Jurgis Uleckas – atsakingas už ūkį;

Gilv. vyr. sktn., vyr. sk. Benita Mincevičiūtė – atsakinga 
už „Gražių dainelių daug girdėjau“ konkursą ir LS 25-
čio. renginius;

S. s. Eglė Liagaitė – atsakinga už LS nacionalinius 
renginius; 

Psktn. vyr. sk. Simona Uleckienė – skyriaus vedėja (iki 
2019-05-31), sktn. vyr. sk. Aistė Praškevičiūtė - skyriaus 
koordinatorė (nuo 2019-06-01).

Laikini skyriaus savanoriai:

psktn. vyr. sk. Odeta Autukaitė, sk. v. Jonas Markevičius, 
s. s. Liucija Lebedevaitė, s. s. Silvija Dulinskaitė, pat. 
sk. Gabija Navašinkaitė, vyr. sk. Karolina Šmitaitė, 
pat. sk. Miglė Būdaitė, vyr. sk. Greta Maksvytytė, sk. v. 
Simonas Krutulis, sk. v. Evaldas Kazlauskas, sk. v. Elvinas 
Setkauskas, s. s. Edgaras Šuskovas. 

Skautiška parduotuvė

2019 m. atributikos skyriaus koordinatorė iki 2019-
06-01 buvo psktn. vyr. sk. Justina Milutytė, vėliau 
atributikos administravimas perleistas administracijos 
skyriaus koordinatorei sktn. vyr. sk. Aistei Praškevičiūtei. 
Toliau buvo tęsiama prekyba elektroninėje 
parduotuvėje. Bendradarbiauta su organizacijos 
nariais, vienetų vadovais aprūpinant juos skautiškos 
parduotuvės prekėmis. 2019 metų eigoje atnaujintas 
prekių katalogas. Atributika taip pat prekiauta 
nacionalinių renginių metu. Skautiška parduotuvė 
aplankė LS vasaros stovyklas: Marijampolės krašto, 
Šiaulių krašto, Panevėžio krašto, Vilniaus krašto Skaisčio 
tunto, Kernavės tunto, Vingio tunto, Kauno krašto Pilies 
tunto, Alytaus krašto, Tauragės krašto. 

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
https://www.skautai.lt/naujienos/2729-romu-integracija-skautijoje-ar-esame-tam-pasiruose?fbclid=IwAR0S8F20077A0CvVKQ7iLAtQa9SiWqdYg7l23BVwRVtvUGnxjt8YexYEc-Y
https://www.skautai.lt/naujienos/2729-romu-integracija-skautijoje-ar-esame-tam-pasiruose?fbclid=IwAR0S8F20077A0CvVKQ7iLAtQa9SiWqdYg7l23BVwRVtvUGnxjt8YexYEc-Y
https://www.skautai.lt/naujienos/2729-romu-integracija-skautijoje-ar-esame-tam-pasiruose?fbclid=IwAR0S8F20077A0CvVKQ7iLAtQa9SiWqdYg7l23BVwRVtvUGnxjt8YexYEc-Y
https://www.skautai.lt/naujienos/2729-romu-integracija-skautijoje-ar-esame-tam-pasiruose?fbclid=IwAR0S8F20077A0CvVKQ7iLAtQa9SiWqdYg7l23BVwRVtvUGnxjt8YexYEc-Y
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Organizacijos ūkis

Namo nakvynės ataskaita. 2019 m. skautų name 
nakvojo 21 kartą 215 žmonių. Nakvynių skaičius 
vasaros laikotarpiu buvo sumažėjęs dėl namo remonto 
(nušlifuotas ir nulakuotas name esantis parketas, 
renovuotas biuras). 

Intensyvus organizacijos nacionalinių mokymų, 
renginių skaičius darė įtaką didėjančiam lankytojų 
skaičiui.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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GAUTI DOKUMENTAI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pranešimų 7 3 16 4 12 18 1

Kvietimų 5 3 8 1 5 6 3

Prašymų 3 2 0 11 9 4 13

Raštų 17 21 45 29 24 32 14

Įsakymas 0 0 0 2 0 0 0

Pažyma 0 0 0 3 4 41 371

Ataskaita 0 0 0 2 2 6 0

Kita - - - 8 10 20 7

Iš viso: 32 29 69 60 66 123 409

IŠSIŲSTI DOKUMENTAI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Delegavimo raštai 2 3 6 2 4 5 3

Garantinis raštas 1 1 0 2 6 6 2

Įgaliojimų 10 2 17 70 34 38 19

Kvietimai 4 3 5 0 6 23 2

Lydraštis 1 2 14 12 27 43 5

Pažymų 12 24 35 39 31 27 9

Pranešimas 1 2 0 1 0 0 0

Prašymai 24 27 62 28 34 57 35

Raštai 7 5 11 20 15 24 28

Rekomendacijos 2 1 4 2 9 7 1

Sutikimai 2 0 0 0 0 0 4

Skundai - - - 6 0 0 0

Neformaliojo vaikų švietimo 
administravimo raštai - - - 196 214 208 192

Iš viso: 67 68 154 378 380 438 300

Išsiunčiamų dokumentų kiekis 2019 m. šiek tiek sumažėjo, kadangi praėjo Lietuvos skautų 100-metis ir sumažėjo renginių 
bei su jais susijusios dokumentacijos. Didelis skaičius dokumentų išlieka padedant kraštams vykdyti komunikaciją su vietos 
institucijomis, organizacijos stojimo sutarčių pasirašymo procedūra, neformaliojo vaikų švietimo projektas.

SUTARTYS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Paramos ir paskolos 9 1 4 5 0 4 4

Darbo 5 0 (KM 7) 0 1 0 2 2

Kitos 59 34 60 106 113 98 50

Savanorystės 80 34 81 127 84 56 201

Stojimo 0 0 62 84 83 24 341

Iš viso: 73 23 145 323 206 184 598

ĮSAKYMAI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

75 28 18 39 14 22 22

AKTAI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

12 10 11 11 13 8 0

LAIŠKAI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Gauti 1593 4676 11253 7468 8469 9514 6055

Išsiųsti 1547 4892 12082 8714 9627 10214 7254

Iš viso: 3140 9659 23335 16182 18096 19728 13309
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LS DOKUMENTŲ TVARKYMO, ARCHYVAVIMO, 
PRIEINAMUMO ĮVERTINIMAS

Parengti 7 Pirmijos ir 4 Tarybos protokolai ir 14 Tarybos 
el. konferencijos protokolų. Puslapyje www.skautai.lt 
paskelbti 7 Pirmijos protokolų išrašai, įkelti atnaujinti 
www.skautai.lt puslapyje narytės ir uniformų nuostatai. 
Administruojamos naujos JP narystės ir savanoriškos 
veiklos sutartys. 

Visi dokumentai yra saugomi Lietuvos skautijos 
nacionaliniame biure, su visais dokumentais galima 
susipažinti atvykus į biurą arba pateikus užklausą.

LAIMINGO SKAUTUKO LINIJA 

2014 metais Administracijos skyriaus atidaryta 
Laimingo skautuko linija, 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. Sulaukiama įvairiausių klausimų iš 
organizacijos narių, vadovų bei norinčių prijungti prie 
skautiško judėjimo. 

Veikė dvi sesės: 

S. s. Eglė Liagaitė – koordinatorė;

Vyr. sk. Gabrielė Grybaitė – savanorė (nuo 2019 m. 
rugpjūčio). 

Nacionalinių renginių skyriaus veiklą būtų galima 
skirti į dvi dalis: nacionaliniai renginiai ir pilietinės/
tarnystę skatinančios iniciatyvos. Renginiuose tikslas 
yra dvejopas: ugdomasis (GDDG, sąskrydis, Pavasario 
šventė) arba struktūrinis (LS Suvažiavimas). Akcijų 
tikslas: skatinti narius būti pilietiškais (Ištark, išgirsk, 
išsaugok), tarnauti artimui (Nuspalvink Lietuvą), skleisti 
broliškumą ir seseriškumą (BTU). Renginiuose dalyvauja 
skautai iš visų kraštų, akcijose – didesniuose miestuose 
veikiančių vienetų nariai. Galima pastebėti, kad 
akcijose ir iniciatyvose dalyvaujančių skautų skaičius 
kasmet auga, renginiuose – išlieka panašus.

2019 m. pagrindiniai darbai:

Akcija „Nuspalvink Lietuvą”. Buvo nudažyti 4 namai 
trijose savivaldybėse (Kauno m., Marijampolės r., 
Panevėžio r.).  Dalyvavo 8 vyr. skautų vienetai, suaugę 
skautai iš Panevėžio kr., jūrų skautų konf., iš viso – 
daugiau nei 50 savanorių. Darbams atlikti buvo skirtos 
58 valandos. Apie akciją buvo sukurti reportažai LRT 
Panoramoje (nuo 16:27 https://www.lrt.lt/mediateka/
irasas/2000074622/zinios-projektas-nuspalvink-
lietuva-savanoriai-neatlygintinai-restauruoja-
gyvenamasias-patalpas-nudazo-namus-grazina-
aplinka?jwsource=cl) ir TV3 Vakaro žiniose (nuo 33:48 
https://play.tv3.lt/tv3-vakaro-zinios-10332354). 
Skautai.lt išėjo du straipsniai apie šią akciją: https://
www.skautai.lt/naujienos/2674-biciuli-nuspalvink-
lietuva, https://www.skautai.lt/naujienos/2703-
nuspalvink-lietuva-gerasis-suaugusiuju-darbas-vasarai 

Akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“ kartu su Misija 
Sibiras. Skautai ėjo garbės sargybą ir prisijungė prie 
tremtinių pavardžių skaitymų net 9 miestuose (Vilnius, 
Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Telšiai, Šakiai, 
Prienai, Kėdainiai). Apie akciją rašė: http://siauliai-
events.lt/istark-isgirsk-issaugok/, https://misijasibiras.
lt/skaitymai/ 

NACIONALINIAI RENGINIAI

SULAUKTŲ KLAUSIMŲ LENTELĖ

Klausimas Kiekis

Kokia nario mokesčio mokėjimo tvarka? 16

Kas yra skautai? Kaip įstoti į organizaciją? 29

Kaip įsigyti skautiškos atributikos? 26

Ar galima pernakvoti būstinėje? 22

Kaip užsisakyti uniformą? 27

Reikalingas Pirmijos koordinatoriaus arba 
vyr. skautininko numeris 10

Koks yra nario mokestis? 19

Kur vyks Suvažiavimas? 4

Kur ir kaip gauti BTU? 5

Kaip užsisakyti nario pažymėjimą? 5

Kaip pateikti registraciją už 2020 metus 
naujoje Tee-pee sistemoje? 30

Viso: 193

2019 M. PAGRINDINIS SIEKIS BUVO...

...užtikrinti nacionalinių renginių kokybę.

http://www.skautai.lt
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000074622/zinios-projektas-nuspalvink-lietuva-savanoriai-neatlygintinai-restauruoja-gyvenamasias-patalpas-nudazo-namus-grazina-aplinka?jwsource=cl
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000074622/zinios-projektas-nuspalvink-lietuva-savanoriai-neatlygintinai-restauruoja-gyvenamasias-patalpas-nudazo-namus-grazina-aplinka?jwsource=cl
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000074622/zinios-projektas-nuspalvink-lietuva-savanoriai-neatlygintinai-restauruoja-gyvenamasias-patalpas-nudazo-namus-grazina-aplinka?jwsource=cl
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000074622/zinios-projektas-nuspalvink-lietuva-savanoriai-neatlygintinai-restauruoja-gyvenamasias-patalpas-nudazo-namus-grazina-aplinka?jwsource=cl
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000074622/zinios-projektas-nuspalvink-lietuva-savanoriai-neatlygintinai-restauruoja-gyvenamasias-patalpas-nudazo-namus-grazina-aplinka?jwsource=cl
https://play.tv3.lt/tv3-vakaro-zinios-10332354
https://www.skautai.lt/naujienos/2674-biciuli-nuspalvink-lietuva
https://www.skautai.lt/naujienos/2674-biciuli-nuspalvink-lietuva
https://www.skautai.lt/naujienos/2674-biciuli-nuspalvink-lietuva
https://www.skautai.lt/naujienos/2703-nuspalvink-lietuva-gerasis-suaugusiuju-darbas-vasarai 
https://www.skautai.lt/naujienos/2703-nuspalvink-lietuva-gerasis-suaugusiuju-darbas-vasarai 
http://siauliai-events.lt/istark-isgirsk-issaugok/
http://siauliai-events.lt/istark-isgirsk-issaugok/
https://misijasibiras.lt/skaitymai/ 
https://misijasibiras.lt/skaitymai/ 
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Akcija „Prisijungusi Lietuva“. Prisijungusi Lietuva 
komanda pristatė projektą LS vadovų suvažiavime ir 
Pavasario šventėje vedė užsiėmimus. Viso 36 skautai 
prisijungė prie kampanijos (10% skautų iš bendro 
dalyvių skaičiaus). 

Betliejaus taikos ugnies (BTU) akcija. Kartu su kitomis 
skautiškomis organizacijomis įgyvendinta BTU akcija su 
šūkiu „Išdrįsti siekti taikos!“ šiemet pasiekė 223 vietas 
(pagal narių pateiktus duomenis, galimi netikslumai, 
nes 2018 m. ugnis buvo nunešta į 340 vietų). 

Apie akciją rašė: 

http://siauliuvyskupija.lt/betliejaus-taikos-ugnis-
pasieke-siaulius-2/

https://suduvosgidas.lt/i-marijampole-atkeliavo-
betliejaus-taikos-ugnis-3/

https://vilkaviskis.lt/i-savivaldybe-atkeliavo-betliejaus-
taikos-ugnis/

http://geraprienuose.lt/naujienos/savivaldybe-
atkeliavo-betliejaus-taikos-ugnis/ 

https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/klaipedos-
rotuseje-betliejaus-taikos-ugnis/7333  

http://www.rinkosaikste.lt/naujienos/aktualijos/-
kdainius-atveta-betliejaus-taikos-ugnis  

https://www.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-
pulsas/i-klaipeda-skautai-atveze-betl iejaus-
ugni-945161  

https://www.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/
kviecia-dalytis-taika-ir-ramybe-betliejaus-ugnis-
pasieke-prezidentura-944613

Eilinis Lietuvos skautijos vadovų Suvažiavimas. 

Vyko KTU Santakos slėnyje kovo 16 d., Kaune. Dalyvavo 
176 dalyviai. Įvyko „Prisijungusi Lietuva“ pristatymas, 
rinkimai į LS tarybą, buvo patvirtintas nario mokesčio 
didinimo projektas, pristatyta atnaujinta jaunimo 
programa, patvirtinta LS strategija 2019-2022 m., 
kiti einamieji klausimai. Po suvažiavimo vyko Padėkos 
vakaras, kurio metu buvo įteikti ordinai.

Pavasario šventė Jurbarke „Kur Jurgis, ten ir Barkus“

Šventė vyko balandžio 27 d., Jurbarke. Dalyvavo 1578 
dalyviai. Renginio ataskaita: https://drive.google.com/
file/d/0B01oR8_eGbsGaHNGMlhSUWNqV3VnQ1RUY-
2Q1ekNQRHh0clkw/view?usp=sharing
Lietuvos skautijos vadovų sąskrydis „Kur mūsų 
problema?!“ 

JIs vyko Skautų slėnyje II rugpjūčio 24-25 dienomis. 
Dalyvavo 103 vadovai. Vyko sesijos jaunimo 
programos, savanorių palaikymo bei pritraukimo, 
komunikacijos temomis.

Skautiškos monetos pristatymas

Renginys vyko Valstybės pažinimo centre spalio 1 
d., Vilniuje. Dalyvavo 162 dalyviai, monetą Lietuvos 
bankas išleido 2500 vnt. tiražu. Apie renginį rašė: 
https://www.lb.lt/lt/monetos/moneta-skirta-skautams. 

Džiaugiamės

Akcija „Nuspalvink Lietuvą“ šiemet ne tik buvo puikiai 
iškomunikuota į išorę, bet ir išsiplėtė geografiškai – vyko 
ir Panevėžio rajone.  
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https://www.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/i-klaipeda-skautai-atveze-betliejaus-ugni-945161
https://www.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/kviecia-dalytis-taika-ir-ramybe-betliejaus-ugnis-pasieke-prezidentura-944613
https://www.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/kviecia-dalytis-taika-ir-ramybe-betliejaus-ugnis-pasieke-prezidentura-944613
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https://drive.google.com/file/d/0B01oR8_eGbsGaHNGMlhSUWNqV3VnQ1RUY2Q1ekNQRHh0clkw/view?usp=sharing
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1 vieta - Tauragės kr. Karšuvos dr. vilkų 
gaujos ansamblį

2 vieta - Marijampolės kr. Prienų tunto Šilo dr. 
jaunesniųjų skautų ansamblį

3 vieta - Šiaulių kr. Medeinos dr. vilkų gaujos 
ansamblį ir Vilniaus kr. Skaisčio tunto 
Spenglos dr. jaunesniųjų skaučių ansamblį

JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ ANSAMBLIAI:

1 vieta - Tauragės kr. Bišpilio tunto Karšuvos 
dr. Lelijų skilties skaučių ansamblį

2 vieta - Klaipėdos kr. Salanto dr. skaučių 
ansamblis ir Kauno kr. Pilies tunto Žemynos 
dr. skaučių ansamblis

3 vieta - Vilniaus kr. Skaisčio tunto Medeinos 
dr. kand. į skautes ansamblį

ANSAMBLIUS: 1 vieta - Kauno kr. Jonavos Šventosios tunto 
Medeinos dr. skaučių Rugilės Patašiūtės ir 
Eglės Suchockytės duetą

2 vieta - Šiaulių kr. Medeinos dr. Pelėdų 
skilties skaučių Jorūnės Paslavičiūtės, 
Deimantės Žiogaitės,Austėjos Grinkaitės 
tercetą

DUETUS/ TERCETUS:

1 vieta - Šiaulių kr. Medeinos dr. Pelėdų 
skilties solistę skautę Mažvydę Urbietytę

SKAUTŲ AMŽIAUS GRUPĖS SOLISTUS:

Sausio 19 d. įvyko XX dainų konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau“, skirto vyriausiojo skautininko 
Felikso Šakalio atminimui, finalas! 

SVEIKINAME LAIMĖTOJUS!
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1 vieta - Vilniaus kr. Skaisčio tunto Ragės 
dr. Gervių skilties pat. skaučių ansamblį ir 
Vilniaus kr. Kernavės tunto Jundos dr. pat. 
skaučių ansamblį

2 vieta - Vilniaus kr. Skaisčio tunto Ragės dr. 
pat. skaučių ansamblį ir Marijampolės kr. 
Prienų tunto Mato Šalčiaus draugovę

3 vieta - Panevėžio kr. Medeinos dr. pat. 
skautų ansamblį

ANSAMBLIUS:

1 vieta - Vilniaus kr. vad. Jokūbo Giedraičio ir 
Justos Rubežiūtės duetą

2 vieta - vadovų Eglės, Andriaus ir Mindaugo 
tercetą

DUETUS/ TERCETUS:

1 vieta - Panevėžio kr. J. Kairio dr. pat. 
skaučių Rimantės Mičelytės ir Auroros 
Lobovaitės duetą

2 vieta - Panevėžio kr. Nevėžio tunto Austėjos 
dr. pat. skaučių Ievos Gumbinaitės, Vaivos 
Chimičiūtės, Urtės Gumbinaitės tercetą

DUETUS/ TERCETUS:

1 vieta - Panevėžio kr. J. Kairio dr. pat. 
skaučių Rimantės Mičelytės ir Auroros 
Lobovaitės duetą

2 vieta - Panevėžio kr. Nevėžio tunto Austėjos 
dr. pat. skaučių Ievos Gumbinaitės, Vaivos 
Chimičiūtės, Urtės Gumbinaitės tercetą

VADOVŲ AMŽIAUS GRUPĖS SOLISTAI:

1 vieta - Tauragės kr. Brėkštos vyr. skaučių 
būrelio solistę Mildą Šečkutę

2 vieta - Marijampolės kr. Mildos vyr. skaučių 
dr. solistę Gabrielę Černiauskaitę

3 vieta - Šiaulių kr. Kupolės vyr. skaučių dr. 
solistė Elzė Urbietytė

VADOVŲ AMŽIAUS GRUPĖS SOLISTAI:

Spec. prizas už prisistatymą atiteko - 
Panevėžio kr. Medeinos dr. pat. skautų 
ansambliui

Spec. prizas už privalomą dainą “Laužų 
karta” - Tauragės kr. vadovų Eglės, Andriaus 
ir Mindaugo tercetui

Spec. prizas už privalomą dainą “Giedu 
dainelę” - Kauno kr. Raganos vyr. skaučių dr. 
ansambliui

Vyr .  skautininkės pr izas atiteko - 
Marijampolės kr. Mildos vyr. skaučių dr. 
solistei Gabrielei Černiauskaitei

Grand Prix - Vilniaus kr. vad. Jokūbo 
Giedraičio ir Justos Rubežiūtės duetui

SPECIALŪS PRIZAI:

1 vieta - Klaipėdos kr. Salanto dr. solistė pat. 
skautė Benitą Brazaitę

PATYRUSIŲ SKAUTŲ AMŽIAUS GRUPĖS 
SOLISTUS:
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AČIŪ,
kad buvote kartu!


