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Organizacijos nacionalinio lygmens sudėtis 

LS tarybos sudėtis 

Pirmininkė – j. sktn. gint. Rūta Pupelė (Šmitaitė). 

Pavaduotojai:   

Gilv. j. sktn. bud. Tomas Broga (iki 2020 06 13), 

Sktn. vyr. sk. Monika Paulauskaitė ( nuo 2020 06 13), 

Sktn. sk.v. Povilas Dabrila. 

 

Tarybos nariai: 

Gilv. sktn. sk. v. Saulius Arlauskas, 

Gilv. j. sktn. bud. Tomas Broga ( nuo 2020 06 13), 

Psktn. sk. v. Aivaras Čenkus (nuo 2020 11 03), 

Gilv. sktn. vyr. sk. Lina Dovydaitienė, 

Sktn. sk. v. Povilas Kripas, 

Psktn. vyr. sk. Donata Laurinaitytė, 

Psktn. vyr. sk. Justina Lukaševičiūtė (iki 2020 11 03), 

Psktn. sk. v. Gytenis Mackevičius, 

Sktn. vyr. sk. Monika Paulauskaitė ( iki 2020 06 13), 

Gilv. sktn. vyr. sk. Kristina Podėnaitė, 

Psktn. sk. v. Paulius Ribakovas, 

Sktn. Mangirdas Šlapelis, 

Gilv. sktn. sk. v. Vaidas Ulkė, 

Gilv. psktn. sk. v. Kasparas Vaičelis, 

Psktn. sk. v. Karolis Žemaitis. 

 

LS kontrolės komisijos sudėtis 

Pirmininkė – psktn. vyr. sk. Indraja Vaitkūnaitė.  

Nariai:  

Sk. v. Paulius Šukys, 

Sk. v. Giedrius Nareckas,  

Psktn. vyr. sk. Gabrielė Taujanskaitė,  

Sk. v. Vaidotas Misiūnas.   

LS etikos komisijos sudėtis 

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

Nariai:  

J. sktn. gint. Asta Kederytė, 
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J. sktn. bud. Jurgis Uleckas. 

 

LS pirmijos sudėtis 

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

Administracijos skyriaus koordinatorė – gilv. sktn. vyr. sk. Aistė Praškevičiūtė, 

Jaunimo programos skyriaus koordinatorė – psktn. vyr. sk. Barbora Drąsutytė, 

NVŠ programos koordinatorės - sktn. Janina Žvirblytė-Paslavičienė, sktn. Irma Gorytė, 

Skautiškos parduotuvės koordinatorė – gilv. sktn. vyr. sk. Aistė Praškevičiūtė, 

Nacionalinių renginių koordinatorė – psktn. vyr. sk. Eglė Liagaitė ( iki 2020 09 30), psktn. vyr. sk. Gabrielė 

Grybaitė (nuo 2020 10 01 ), 

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

Žmogiškųjų išteklių skyriaus koordinatorė – psktn. vyr. sk. Justina Milutytė, 

Mokymų koordinatorė – psktn. vyr. sk. Goda Jackutė iki 2020 10 31,  

Komunikacijos skyriaus koordinatorė – psktn. Urtė Petrulytė ( iki 2020 09 30) , psktn. vyr. sk. Vaida 

Vaitkevičiūtė ( nuo 2020 10 01), 

Tautinių bendrijų koordinatorius – psktn. Vytautas Beniušis, 

Užsienio ryšių skyriaus koordinatorius – psktn. Matas Daunys. 

Lietuvos skautijoje nuolat veikia šie organai: Taryba, vyriausiasis skautininkas bei Pirmija, Kontrolės ir 

Etikos komisijos; pats aukščiausias organizacijos valdymo organas – Suvažiavimas, kuris šaukiamas kartą 

metuose (eilinis) arba esant poreikiui (neeilinis). 

Nuotraukos autorius:  Vainius Mirskis 
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Suvažiavime balso teisę turi 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: keičiami LS įstatus ir LS buveinę; tvirtinami 

LS strategiją; renkami ir atšaukiami Tarybos, Etikos bei Kontrolės komisijų nariai; tvirtinami Kontrolės ir Etikos 

komisijų nuostatai; nustatomi LS narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydžiai, jų mokėjimo tvarka; tvirtinama 

praėjusių finansinių metų LS veiklos ataskaita, priimami sprendimai 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 

koordinatorių; 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 LS narių nusižengimus 

skautavimo principams, tvarkai ar drausmei. Šis organas analizuoja ir aiškina skautų principus, vertybes, 

skautiškas etikos normas, LS įstatus, nuostatus bei nusižengimus jiems. Komisija privalo nagrinėti visus ginčus ir 

skundus dėl nusižengimų skautavimo principams.  

Kontrolės komisija – suvažiavime renkamas 5 žmonių organas, kuris tikrina LS tarybos, Vyriausiojo 

skautininko, LS padalinių bei įstaigų ūkinę-finansinę veiklą, jų sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą; nagrinėja 

ginčus tarp LS organų; taip pat aiškina LS įstatus ir kitus LS dokumentus. 
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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 , LS 

etikos komisijos ir LS kontrolės komisijos nuostatuose bei LS pirmijos pareigybiniuose nuostatuose. Visa 

informacija pasiekiama adresu 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, 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 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! 

 

 

  

Nuotraukos autorius: Dovydas Beržinis 

http://www.skautai.lt/
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Įžvalgos apie organizaciją  

 

2020-ieji -  jubiliejiniai Lietuvos skautijos gyvavimo metai! Metus pradėjome su daug ambicijų 

ir tikslų, užsibrėžę nuversti kalnus: stiprinti atnaujintos jaunimo programos diegimą kraštuose, dar labiau įgalinti 

savanorius ir stiprinti jų palaikyma, tačiau visą pasaulį užklupusi COVID-19 pandemija palietė ir Lietuvos 

skautijos veiklą. Paskelbus karantiną visa organizacija turėjo priimti greitus sprendimus, kaip perkelti skautavimą 

į ekranus. Bandydami skautauti nuotoliniu būdu, suaugę organizacijos savanoriai, tuo pačiu metu,  aktyviai 

pradėjo veikti savivaldybėse padedant kovoti su pandemija.  

Kartais keliame sau klausimą: ar tikrai mūsų organizacijos struktūra yra teisinga ir veikianti? Netikėtai 

užklupusi pandemija tik įrodė kokia stipri ir veikianti yra Lietuvos skautijos struktūra. Mūsų savanoriai aktyviai 

veikė pandemijos fronto linijose 24 savivaldybėse, buvo vieni iš pagrindinių partnerių nacionalinėje iniciatyvoje 

„Stiprūs kartu“, dirbo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro skambučių centre, karštojoje Koronos linijoje, 

budėjo mobiliuosiuose punktuose, įrenginėjo karantinavimosi vietas, padėjo senoliams, kuriems labiausiai reikėjo 

pagalbos, dalino Maisto banko davinius ir darė daug kitų nematomų gerųjų darbų. Dažnai vienas kito 

klausdavome, kaip mes įprasminame mūsų šūkio „Dievui. Tėvynei. Artimui“ dalį „Artimui“. Atsakymą ir  

įprasminimą tikrai visi radome pandemijos metu.  

 

Nuotraukos autorius: Rapolas Gorodeckis 



                                                                                                    Lietuvos skautijos 2020m. metinė veiklos ataskaita 

8 

Kiekvienais metais parengtas organizacijos 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 buvo toliau tęsiamas bendradarbiavimo susitarimų pasirašymas su savivaldybėmis, 

ministerijomis ir įstaigomis, su kuriomis turime daugiausiai sąlyčio taškų. Pandemija partneriams įrodė, kad 

esame patikimi, sąžiningi ir pasiruošią atsiliepti į pagalbos šauksmus.  

Pasibaigus pirmajam karantinui, kraštai nedrąsiai ruošėsi vasaros stovykloms. Manėme, kad dauguma 

tėvelių nenorės išleisti vaikų, tačiau buvo visiškai priešinga reakcija. Mūsų kraštai nepabūgo didelių reikalavimų 

saugumo užtikrinimui ir vasaros metu įvyko 18 vasaros stovyklų visoje Lietuvoje. 

Vis dėlto, nors turime labai sustiprėjusių kraštų, keli kraštai susilpnėjo ir reikalingas didelis įdirbis šiems 

kraštams stiprinti.  

Pandemija taip pat pakoregavo ir narystės skaičių organizacijoje. Narių skaičius organizacijoje krito 7 proc. 

Bendrame Europos skautiškų organizacijų kontekste, esame tarp lyderių narių išlaikymo, pandemijos metu, 

klausimu. Esminė organizacijos problema buvo dėl pandemijos ženkliai sumažėją finansavimo šaltiniai. 

2021 metai, yra puikus laikas tęsti strategijos įgyvendinimą, auginti organizaciją, kokybiškai dirbti su 

esamais nariais ir vadovais. 

Atvirumas, kūrybiškumas ir atsakomybė strategijoje yra išskirtos kai  pamatinės vertybės, ne veltui. Jos 

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; atsakomybę už savo veiksmus, aktyvų rūpinimąsi ne tik savimi, bet ir savo skautišku vienetu, bendruomene, 

šalimi.  

 

Tikime, kad ateinančiais 2021-aisiais, po išgyventų didelių pandeminių patirčių, organizacija bus dar 

stipresnė, o broliai ir sesės - kupini energijos ir motyvacijos. Tikime, kad ir toliau visi svajosime, kursime, 

kelsime tikslus sau ir organizacijai. Kartu trokšime juos pasiekti, pasitikėsime savo galiomis ir gebėsime jas 

panaudoti, nebijosime naujovių, vertinsime originalias idėjas ir išlaikysime skautiškas vertybes.  
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Projektai 

2020 m. Lietuvos skautija visapusiškam arba daliniam veiklų finansavimui pateikė 17 projekto 

paraiškų, iš kurių 10 buvo finansuotos, 3 laukiama atsakymų (finansavimo atveju veiklos bus vykdomos 2021 

m.). 2 projekto finansavimo buvo atsisakyta dėl pandeminės situacijos.  

Gautos 2 subsidijos pagal LR SADM skirtą paramą NVO, nukentėjusioms nuo pandemijos.  

2020 m. Lietuvos skautijos vykdytuose projektuose dirbo: Ieva Brogienė, Justina Milutytė, Urtė Petrulytė, 

Aistė Praškevičiūtė, Vaida Vaitkevičiūtė. 

2020 m. buhalterines paslaugas teikė UAB „Skailita“.  

2020 m. su NVŠ dirbo dvi įdarbintos darbuotojos: Janina Žvirblytė-Paslavičienė ir Irma Gorytė. 

Iki 2020 07 30 LS vyr. skautininkė I. Brogienė pareigas ėjo savanoriškais pagrindais.  

 

 

 

  

Nuotraukos autorius:  Karolis Mackevičius 
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VERTA ATKREIPTI DĖMESĮ! 

• 2020 m. Lietuvos skautijos pirmija rinkosi į 13 posėdžių. Taip pat įvyko vienas išplėstinis 

(savaitgalio trukmės) Pirmijos, Tarybos ir komisijų posėdžiai. Visų Pirmijos posėdžių protokolų išrašus 

galima rasti www.skautai.lt.   

• 2020 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.  

• 2020 m. įvyko keturi skautiškų organizacijų apskritojo stalo posėdžiai. Posėdžiuose kartu su Vyr. 

skautininke dalyvavo Tarybos nariai.  

• 2020 m. įvyko 3 susitikimai su LR Švietimo mokslo ir sporto ministerijos Švietimo skyriumi, Švietimo 

tinklu ir kitomis organizacijomis, vykdančiomis NVŠ programą. Išsikelti probleminiai klausimai: 

administravimas, akreditavimas, lankomumas, patikros ir t.t. Kiekvieno susitikimo metu buvo 

diskutuojama, kartu su ministerija rengiami siūlymai, kaip gerinti NVŠ administravimą ir užtikrinti 

veiklos kokybę.  

• 2020 m.NVŠ programoje 54 LS vienetai dalyvavo. 

• Lietuvos skautijos nariai dalyvavo valstybei svarbiuose minėjimuose: Sausio 13-osios ir Vasario 16-osios.  

• Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su: LR Krašto apsaugos ministerija, LR Sveikatos apsaugos 

ministerija, Žemaitijos nacionaliniu parku, VŠĮ Nacionaliniu kraujo centru, Lietuvos policija, 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos 

apsaugos tarnyba, VĮ Miškų urėdija. 

• Pasirašyti 7 bendradarbiavimo susitarimai su savivaldybėmis.  

• Lietuvos skautija sėkmingai tęsia partnerystę projekte „Prisijungusi Lietuva”, kuriame 10% dalyvaujančių 

yra skautai. 

• 254 suaugę Lietuvos skautijos savanoriai aktyviai prisidėjo prie savanorystės pandemijos metu 24 

savivaldybėse.  

 

  

about:blank
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Lietuvos skautijos ir VŠĮ „Vilniaus skautų centras” 

bendradarbiavimas 

 

Stovyklos 

Vasarą vyko 5 stovyklų pamainos: 

• "Jūrų skautai neskautams" Birštono r.  

• "Jūrų skautai neskautams" Trakų r. (stovyklą įgyvendino Jūrų sk. konf. Vidgauto tuntas) 

• "Oro skautai neskautams" Trakų r.  

• „Skautai neskautams“ Šiaulių r. (stovyklą įgyvendino Šiaulių tuntas) 

• Skautai neskautams Trakų r.  

Bendras stovyklautojų skaičius - 398 vaikai.  

 

Buvo planuotos dienos stovyklos Kaune moksleivių pavasario ir rudens atostogų metu, tačiau dėl šalyje 

paskelbto karantino apribojimų jas teko atšaukti ir grąžinti pinigus užsiregistravusiems dalyviams. 

 

Edukacinės programos 

Įvyko 21 edukacinė programa:  

• 18 - su vaikais susijusios šventės (gimtadieniai, išleistuvės, šeimos šventės); 

• 2 - įmonių komandos formavimo renginiai; 

• 1 - dienos stovykla įmonės darbuotojų vaikams. 

 

Rudeniui turėjome dar vieną didelį įmonės renginio užsakymą, tačiau dėl karantino jis atšauktas (žodinis 

susitarimas - nukelti į 2021 vasarą).  

 

 Bendri pastebėjimai apie stovyklas ir edukacines programas:  

1. Didelis iššūkis dėl karantino keliamos nežinios: 

• atšaukta/nukelta daug renginių, kuriuose planavome reklamuoti paslaugas; 

• apsunkintas pasiruošimas stovykloms; 

• likus savaitei iki pirmosios stovyklos pamainos, buvo užpildyta tik 30% vietų. Investavome į reklamą ir 

pavyko užsipildyti pilnai. Kitos pamainos, išskyrus oro skautų, užsipildė pilnai. 

2. „Oro skautai neskautams“ buvo nuostolinga, nes vietoj planuotų 50 vaikų, stovyklavo 31.  

3. Prie skautų judėjimo prisijungę vaikai: skaičius nesusekamas, kadangi visiems buvo išsiųsta informacija 

apie prisijungimą prie skautų, su nuoroda į anketą, skelbiamą naujajame tinklalapyje. Tik vieno vaiko  
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tėvai kreipėsi tiesiogiai, prašydami vadovų kontaktų, jiems kontaktai buvo nusiųsti.  

4. Reklama:  

• atnaujintas skautaineskautams.lt tinklalapis  

• atnaujintos sutartys su 2 informacijos apie vaikų vasaros stovyklas 

platintojais (visosstovyklos.lt ir zigzag.lt)  

• planuota dalyvauti reklaminiuose renginiuose, bet dėl karantino viską atšaukėme. Nors patys 

renginiai vyko, bet jie jau buvo per vėlai, nebūtume gavę jokios naudos.  

• Facebook paskyroje stovyklų metu publikuojamas kiekvienos stovyklos dienos foto rinkinys, 

kiekvieną savaitę skelbiami įrašai susiję su skautavimu, skautų istorija, padėka užsakovams, 

aktualiomis šventėmis bei LS informacija. Didesnio dėmesio sulaukdavo įrašai, kuriems nupirkta 

Facebook reklama.  

• Facebook paskyrą „Skautai neskautams“ seka jau 3337 Facebook vartotojai (per metus - 515 naujų 

sekėjų). 

5. Efektyvi komunikacija: kaip ir pernai, 98% laiškų ir Facebook užklausų atsakyta per 48 valandas, 

artėjant stovykloms el.paštu siunčiama aktuali informacija sumažino individualių skambučių kiekį. Prieš 

stovyklas tradiciškai organizuoti tėvų susirinkimai. Stovyklų metu kiekvieną dieną buvo dedamos 

nuotraukos iš tos dienos stovyklavimo Facebook paskyroje. 

6. Komunikacija ir bendravimas tarp stovyklų viršininkų: tradiciškai, gegužės mėn. suorganizuoti 

mokymai (šįkart - nuotoliniai) ir pasidalinimas programomis pasiteisino, stovyklų štabai susipažino su 

vieni kitų programa ir organizaciniais niuansais, pasinaudojo patarimais ir gerosiomis praktikomis, kas 

leido užtikrinti geresnę visų stovyklų kokybę.  

7. Kaip ir pernai, labai puikūs stovyklautojų atsiliepimai: iš 129 anketą užpildžiusių tėvų, visi 

išskyrus vieną rekomenduotų „Skautai neskautams“ stovyklas savo draugams/pažįstamiems. Tas vienas 

nerekomenduotų dėl to, kad vaikui labai nepatiko maistas.  Atsiliepimai panašūs į ankstesnių metų: 

informacijos pateikimas prieš stovyklas labai geras, stovyklų metu kai kurie 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 vaikų norą tapti skautais. Matosi tendencija, kad 

ypatingai 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 ją iškėlė tik pamainos, vykusios lietingu oru, stovyklautojų 

tėvai.   

  

http://skautaineskautams.lt/
http://visosstovyklos.lt/
http://zigzag.lt/
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Lietuvos skautija 2020 m. toliau vykdo Neformaliojo vaikų 

švietimo (NVŠ) programą 

 

2020 metais I pusmetį 28-iose savivaldybėse pateikta ir akredituota 7- 9, 18 mėnesių trukmės LS NVŠ 

atnaujinta programa „Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa“, pagal kurią įsipareigota ugdyti mokyklinio 

amžiaus vaikus nemažiau kaip 2 val. per savaitę arba ne mažiau kaip 8 val. per mėnesį. Per metus programoje, 

ilgesnį ar trumpesnį laikotarpį, dalyvavo apie 1400 vaikų ir jaunuolių. Tai buvo it jau esami nariai, ir naujai 

susidomėję skautybe. 74  vadovai pasinaudojo galimybe praturtinti savo skautiško vieneto veiklą: draugovės 

įsigijo žygių ir sporto inventoriaus, stalo ir lauko žaidimų, muzikos instrumentų, uniforminės atributikos, 

dalyvavo muziejų edukacinėse programose, spektaklių peržiūrose ir vykdė nuotolinio mokymo veiklas. 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 € iki 20 € vieno vaiko 

ugdymui per mėnesį. LS Tarybos sprendimu dėl 60 proc. krepšelio lėšų panaudojimo ugdymo reikmėms sprendė 

patys draugininkai, dėl 20 proc. sprendė 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, tai skatina į skautų judėjimą įsitraukti dar daugiau vaikų ir jaunuolių. 

 

NVŠ statistika pagal LS kraštus 

SAVIVALDYBĖ 
VAIKAI, 

JAUNUOLIAI 

SKAUTIŠKI 

VIENETAI 
VADOVAI 

SKIRTOS 

LĖŠOS, € 

Alytaus kraštas 

Alytaus miesto 68 3 4 5565 

Alytaus rajono -   - 

Iš viso:    5565 

Kauno kraštas 

Jonavos rajono 50 2 2 4481 

Kaišiadorių rajono 16 1 1  

Kauno miesto 75 3 2 7500 
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Kauno rajono 45 2 2 2403 

Kėdainių rajono 

prie Panevėžio krašto 

dr.) 

26 1 1 3104,00 

Prienų rajono (3 dr. prie 

Marijampolės krašto) 
66 4 3 6214,00 

Raseinių rajono nedalyvavo    

Iš viso:    23702 

Klaipėdos kraštas 

Klaipėdos miesto 35 3 4 2923 

Klaipėdos rajono 34 2 2 4050 

Kretingos rajono nedalyvavo    

Šilutės rajono 20 1 2 2700 

Iš viso:    9673 

Marijampolės kraštas 

Kalvarijos nedalyvavo    

Kazlų Rūdos 47 2 2 6457,50 

Marijampolės nedalyvavo    

Šakių rajono 

(1 dr. prie Tauragės kr.; 

vaikų skaičius kito) 

33 1 2 4590,00 

Vilkaviškio 26 1 1 2828 

Iš viso:    13875,5 

Panevėžio kraštas 

Panevėžio miesto 64 7 7 8573,00 

Panevėžio rajono 101 5 5 14116,00 

Kupiškio rajono 13 1 2 778,96 

Rokiškio rajono 22 1 1 2288 

Iš viso:    25755,96 

Šiaulių kraštas 

Joniškio rajono 35 2 4 4620,00 

Pakruojo rajono 16 1 2 2055,00 

Šiaulių miesto (vaikų 

skaičius kintantis) 
113 7 11 14565,00 

Šiaulių rajonas 25 1 1 3015,00 
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Iš viso:    24255 

Tauragės kraštas 

Šilalės rajono 11 1 1 1446 

Tauragės 10 1 2 992 

Iš viso    2438 

Telšių kraštas 

Plungės rajono 41 2 3 3198,00 

Telšių rajono nedalyvavo    

Iš viso    3198,00 

Utenos kraštas 

Anykščių rajono nedalyvavo    

Molėtų rajono 24 1 1 5010 

Utenos rajono     

Visagino 21/15 1 2 3200 

Zarasų rajono     

Iš viso    8210 

Vilniaus kraštas 

Vilniaus miesto 43 2 2 3585 

Vilniaus rajono 9 1 1 765,00 

Iš viso    4350 

 

Jūrų skautų konferencija 

Kauno miesto 50 2 2 (prie Kauno) 

Vilniaus miesto  24 2 2 (prie Vilniaus) 

 

Iš viso 74 4   

IŠ VISO 

28 savivaldybės apie 1400 59 74 121 676,08 

 

(vadovautasi LS struktūriniais nuostatais, ne vienetų tradicijomis bendrai veikti su kitu kraštu) 
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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. 

2020 m. Lietuvos skautijos nariai dalyvavo LiJOT pavasario, rudens ir neeilinėje Asamblėjose, plėtė 

kompetencijas LiJOT organizuotame žiemos forume.  

 

Lietuvos skautijos atstovė psktn. vyr. sk. Eglė Liagaitė dalyvavo LiJOT organizuotoje „Ateities 

konferencija: jaunimo balsas“ konferencijoje. 

 

Jau antrus metus Lietuvos skautijos nariai dalyvauja LiJOT organizuojamame projekte „LiJOT dalyvavimo 

viešojo valdymo sprendimų priėmime stiprinimas“. Projekto metu suformuoti du komitetai: nacionalinių ir 

regioninių reikalų. Nacionaliniame komitete šiuo metu dirba psktn. vyr. sk. Eglė Liagaitė, regioniniame, deja, 

Lietuvos skautija atstovo šiuo metu neturi. Nors COVID-19 pakoregavo planus, 2020 m. buvo pabaigta aštuonių 

mokymų apie advokaciją, komunikaciją, mokslinius tyrimus ir argumentaciją serija, išsigrynintos temos, kuriomis 

toliau tęsiama veikla. Nacionalinis komitetas nusprendė dirbti kokybiškos jaunimo savanorystės bei psichinės 

sveikatos stiprinimo srityse, regioniniame išsikeltos temos apima jaunimo įgalinimo, savivaldybių jaunimo 

reikalų tarybų, apskritųjų stalų klausimus. Prasidėjus nuotoliniams susitikimams, komitetai toliau dirba prie 

rengiamų dokumentų, ruošia juos LiJOT Asamblėjai tvirtinti. Per 2021 metus planuojama šiomis temomis 

suorganizuoti konferencijas, kuriose klausimai bei siūlomi teisės aktų pakeitimai būtų plačiau pristatyti 

visuomenei bei sprendimų priėmėjams. 

 

Visus 2020 m. psktn. Urtė Petrulytė  buvo LiJOT viceprezidente. Jos pareigos didesne dalimi apėmė 

tarptautinį atstovavimą, bet taip pat yra neatskiriamos nuo nacionalinės jaunimo politikos. Per šiuos metus Urtė 

prisidėjo prie pasiūlymų XVIII-os Vyriausybės programai kūrimo, taip pat inicijavo ir drauge su kolega iš 

Valdybos parengė dokumentą apie jaunimo teisių užtikrinimą Lietuvoje, kurį LiJOT Asamblėja priėmė. Šiais 

metais ji toliau sėkmingai dirbo su Jungtinų Tautų jaunimo delegato programos kūrimu ir jos derinimu su 

Socialinės apsaugos ir darbo bei Užsienio reikalų ministerijomis, šiuo metu programa yra jau finalinėje stadijoje ir 

greitai bus derinama tarp ministerijų. Taip pat psktn. Urtė Petrulytė turėjo daug susitikimų gyvai Klaipėdoje ir 

vėliau nuotoliniu būdu dėl „Choose Klaipėda“ - Klaipėdos kaip Europos jaunimo sostinės 2021 m., dirbo su jais 

ties didesniu jaunimo įtraukimu ir bendradarbiavimo tarp institucijų gerinimu. 2020 m. Urtė tęsė darbus su 

Europos jaunimo dialogu ir atstovavo LiJOT Europos jaunimo forume, kuriame 2020 m. Lietuva buvo Šiaurės - 

Baltijos šalių bloko pirmininkaujančioji šalis. Daug laiko ir pastangų buvo įdėtą į naujų LiJOT įstatų projekto 

rengimą ir nacionalinės jaunimo politikos pertvarką. 
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2021 m. balandžio mėnesį baigsis psktn. Urtė Petrulytės antroji kadencija LiJOT valdyboje.  

 

 

 

2019 m. rugpjūtį psktn. gint. Elena Sinkevičiūtė 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. Savo kadencijos 

komitete metu, Elena yra atsakinga už WOSM Pasaulio ir Europos regiono strategijų kūrimą ir gretinimą. 2020 

m. pradžioje, sesė prisidėjo prie WOSM pasaulio lygmens trijų metų darbo plano kūrimo, kuris bus patvirtintas 

šiemet vykstančioje Pasaulio skautų konferencijoje ir yra skirtas baigti įgyvendinti WOSM devynerių metų 

strategiją. Prasidėjusi pasaulinė pandemija stipriai pakeitė numatytus darbus, tad pernai didžiąja komiteto narių 

darbo dalimi tapo regiono finansų ir veiklų valdymas bei pertvarkymas siekiant užtikrinti maksimalią paramą 

regiono narėms vykdyti skautišką veiklą iš namų ir atlaikyti kitus pandemijos sukeltus sunkumus organizacijų 

valdymo struktūroms, finansams bei veikloms. Sesė taip pat buvo atsakinga už Europos skautų stovyklos 

organizavimą ir šio projekto uždarymą, kai dėl pandemijos stovyklą teko nukelti, o vėliau atšaukti. 

 

Nuotraukos autorius:  Julija Trumpickaitė 
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2020 m. gilv. sktn. vyr. sk. Beatričė Leiputė tęsė veiklas kaip viena iš trijų Europos skautų 

regiono koordinatorių, kuruojanti savanorių komandas, prisidedančias prie regiono strategijos 2019-

2022 m. įgyvendinimo. Beatričės kuruojamos komandos apima šias sritis: WOSM Paslaugų (WOSM 

Services) teikimas organizacijoms ir konsultantų palaikymas, 2019 - 2022 m. strategijos stebėsena ir vertinimas, 

regiono renginių poveikio vertinimas, nuolatinis darbo metodų ir procesų tobulinimas (Continuous Improvement). 

2020 m. pabaigoje, dviems trumpalaikėms grupėms pabaigus darbus, suformuotos naujos komandos, kurios toliau 

tęs veiklas siekiant koordinuoti naujosios 2022 – 2025m. strategijos kūrimą ir stiprinti regione savanoriaujančių 

skautų palaikymą. 

 

2020 m. rudenį Beatričė Leiputė buvo pakviesta prisijungti prie trumpalaikės WOSM Augimo projekto 

grupės, įgyvendinančios 2020 - 2021 metų WOSM pasaulinį planą. Projekto grupė siekia sukurti naujus įrankius 

ir platformą patirties apsikeitimui bei tolesnę pagalbą organizacijoms, siekiančioms išlaikyti narius ir susigrąžinti 

galimai dėl COVID – 19 pandemijos prarastus narius ar pritraukti naujus. 
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2020 m. suteikti ordinai Už nuopelnus  

 

Vilniaus kraštas: Audriui Vainoniui, Gyteniui Mackevičiui, Agnei Dambrauskaitei, Gabrielei 

Taujanskaitei, Laurynui Mileriui, Gretai Liubkevičiūtei, Vytei Alksninytei, Barborai Skliutaitei, Kristijonui 

Čepelei, Evaldui Einikiui, Kiprui Sereikiui, Audriui Garškai, Justinai Zokaitei, Taida Gorodeckytei, Pauliui 

Serapinui, Saulei Puriuškytei, Akvilei Bartaševičiūtei, Augmantui Cibui, Ignui Kamarauskui, Augustei 

Slavickaitei, Inai Mylko, Liepai Gudaitytei, Matui Dauniui. 

Marijampolės kraštas: Onai Gintei Uldinskaitei.  

Šiaulių kraštas: Astai Švedienei, Vilmai Mingailienei, Ingridai Jakienei. 

Kauno kraštas: Juozapui Marijai Žukauskui OFM. 

Jūrų skautų konferencija: Šarūnei Katinaitei, Vitalijai Kuršienei, Eglei Lysovienei, Ignotui Skipariui, 

Aurimui Skorupskui, Eglei Vyšniauskienei, Vitai Zurzaitei. 

Utenos kraštas: Larisa Chrečkova, Dmitrij Chrečkov, Pavel Mikriukov. 

LS nacionalinio lygmens buvę ir esami savanoriai: Urtei Petrulytei, Domui Nutautui, Godai Jackutei, 

Simonui Dapkui, Indrajai Vaitkūnaitei, Vytautui Beniušiui, Eglei Liagaitei, Daurai Polonskytei. 

 

2020 m. suteikti Lelijos ordinai 

Vilnaus kraštas: Tomui Rakovui 

Jūrų skautų konferencija: Tomui Brogai 

 

 

  

Nuotraukos autorius: Rapolas Gorodeckis 
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Dėkojame visiems mūsų pagrindiniams partneriams ir 

veiklą finansavusiems fondams! 

 

Svarbiausi 2020 m. LS veiklos partneriai ir rėmėjai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklų partneriai ir rėmėjai 

Einamųjų organizacijos veiklų dalinis 

finansavimas ir dalinių skautų šimtmečio 

veiklų finansavimas 
Dalinių organizacijos veiklų  finansavimas  

 

Dalinių organizacijos veiklų finansavimas 

 

Dalinių organizacijos veiklų finansavimas Dalinių organizacijos veiklų finansavimas Veiklų partneriai 

Veiklų partneriai Veiklų partneriai 

Veiklų partneriai 

Veiklų partneriai 

Veiklų partneriai 

Veiklų partneriai Suteikiamos nuolaidos su skautišku pažymėjimu 

Suteikiamos nuolaidos su skautišku pažymėjimu, 

konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau“ rėmėjas 

Suteikiamos nuolaidos su skautišku pažymėjimu Suteikiamos nuolaidos su skautišku pažymėjimu 

Suteikiamos nuolaidos su skautišku pažymėjimu Suteikiamos nuolaidos su skautišku pažymėjimu 

Vasaros stovyklų 

rėmėjas 

Veiklų partneriai ir rėmėjai 
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AČIŪ fiziniams asmenims, skyrusiems savo 2 proc. GPM mūsų organizacijai! 

  

Suteikiamos nuolaidos su skautišku pažymėjimu Suteikiamos nuolaidos su skautišku pažymėjimu 

Suteikiamos nuolaidos su skautišku pažymėjimu 

Suteikiamos nuolaidos su skautišku pažymėjimu 

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. Akcijos „Nuspalvink Lietuvą“ rėmėjas 

Suteikiamos nuolaidos su skautišku pažymėjimu 

Suteikiamos nuolaidos su skautišku pažymėjimu 
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Lietuvos skautijos pirmijos veiklos ataskaita 

Jaunimo programos skyrius 

 

2020 m. jaunimo programos skyriaus pagrindinis siekis buvo... 

...bent 25% draugovių kiekviename krašte jaunimo programą vykdo pagal atnaujintas gaires 

 

Jaunimo programos skyriuje 2020 m. veikė:  

 

Psktn. vyr. sk. Barbora Drąsutytė (koordinatorė). 

Sktn. sk.v. Domas Nutautas (JP atributika) 

Psktn. vyr. sk. Urtė Alksninytė (laukinių įgūdžių gairės, vyr. skautų programa) 

Psktn. vyr. sk. Justina Vyšniauskaitė (JP PULSAS, focus grupės, gerosios patirties sklaida) 

Psktn. gint. Ugnė Skorupskaitė (JP PULSAS, focus grupės, laukinių įgūdžių gairės) 

Pat. sk. Silvija Dulinskaitė (focus grupės, karantino veiklos) 

Psktn. vyr.sk. Simona Bataitytė (Pašnekesėlės, JP arbatėlė, draugininkų mokymai) 

Vyr. sk. Justina Paslavičiūtė (karantino veiklos, FB grupė) 

 

2020m. Jaunimo programos skyrius pradėjo nuoseklią jaunimo programos stebėseną. Dukart per metus 

draugoves pasiekia JP PULSAS - klausimynas, kuriame prašome pasidalinti jaunimo programos patirtimi. LS 

strategija siekia, kad visuose LS vienetuose programa būtų vykdoma pagal parengtas gaires. JP PULSO dėka 

2020m. JPS apsibrėžė, ką reiškia „programa pagal parengtas gaires“ - atsirado JP kokybės standartas, kuris 

sako, kad sėkmingai JP vykdančiame vienete: 

 

1. Vaikai įgalinti vykdyti sau programą. 

2. Skautų ir pat. skautų amžiaus grupėse veikia skilčių/valčių sistema. 

3. Vyksta nuoseklus ir turiningas laukinių įgūdžių gilinimas. 

 

JP PULSAS užduoda klausimus pagal kiekvieną iš šių sričių, pvz. apie planavimą, refleksiją, kas vykdo 

veiklas, kokie skilčių sistemos elementai veikia ir t.t. Turėdami JP PULSO duomenis, galime nuosekliai stebėti, 

kaip sekasi įgyvendinti LS strategiją. Nors 2020m. duomenų rinkimą pakoregavo pandemija, šiuo metu žinome, 

kad: 

• Apie 10% LS vienetų jau gyvena ketvirčių ritmu ir šiuose vienetuose vaikai prisiima daug atsakomybių už 

savo programą. Dar ~30% vienetų yra pakeliui. Taigi turime gerųjų pavyzdžių, bet turime juos skleisti 

likusioje organizacijos dalyje. 

 Nuotraukos autorius:  Vainius Mirskis 
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• Skiltys/valtys daugumoje vienetų egzistuoja, neblogai gyvuoja pagrindiniai skilčių atributai 

(pavadinimas, gairelė ir pan.), tačiau skiltys dar per retai yra savo programos vykdytojos, 

taigi šis skautiško metodo elementas dar veikia nepakankamai. 

• Vienetai pamažu įpranta prie „planavimas – veikla – apžvalga“ ritmo, tačiau dar turime stiprinti pačius 

planavimo įgūdžius, o refleksijoje - įprasti aptarti visas 6 raidos sritis. 

• Laukiniai įgūdžiai gilinami, tačiau kol kas nepakankamai naudojamasi jų gairėmis. 

 

Tiesa, 2020m. JP PULSAS dar stebėjo tik jaun. skautų, skautų ir pat. skautų amžiaus grupes, nes vyr. skautų 

programos gairės buvo bandymo stadijoje. Be pusmetinio klausimyno, 2020m. JPS taip pat surengė 3 focus 

grupes (1 su mišrių draugovių vadovais, 2 su patyrusiais skautais). Per šias diskusijas buvo gilinamasi į specifines 

problemas, kurias atskleidė klausimynas bei grįžtamasis ryšys po vadovų mokymų. 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotraukos autorius:  Vainius Mirskis 
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Be pradėtos stebėsenos, JPS taip pat džiaugiasi šiais 2020m. darbais: 

 

• Pagalba nuotoliniam skautavimui: karantinas kėlė iššūkių visiems vienetams. Pavasarį, siekiant greitai 

reaguoti į visiems dar nepažįstamą situaciją, JPS nuotolinio skautavimo komunikaciją kreipė į laukinių 

įgūdžių ugdymą, nes apibrėžtas laukinių įgūdžių veiklas, manyta, vadovams bus paprasčiau 

suorganizuoti dar nepažintoje nuotolinėje erdvėje. Taip atsirado veiklų siūlymai „Skautaujame 

namuose!“, nuotolinių sueigų ciklas „Kol esi naminis - būk labiau laukinis!" bei kartu su Taryba bei 

kitais Pirmijos skyriais suorganizuotos „Prisijunginės“. Artėjant antrajam karantinui rudenį, nuspręsta 

nebeapsiriboti laukiniais įgūdžiais, o padėti vadovams pratęsti dar gyvai pradėtas veiklas, kad būtų bent 

iš dalies išlaikytas ketvirčio ciklas. Todėl nuotolinių veiklų puslapis perdarytas į naują puslapį 

„Nuotolinio skautavimo receptas“ – www.skautai.weebly.com 

• JP atributika: 2020m. baigtas laukinių įgūdžių emblemos dizainas, emblemos pagamintos ir išdalintos 

LS nariams, parengtos ir į LS Uniformos nuostatus įtrauktos gairės, kaip emblemą naudoti. 

• Vyr. skautų programos gairės: Panevėžio kr. vyr. skautai, bendradarbiaudami su JPS, vasario 1d. 

sušaukė vyr. skautų konferenciją, kurioje buvo aptariamas šios amžiaus grupės gairių projektas. 2020m. 

trys vyr. skautų vienetai išbandė atskirus gairių elementus ir rudenį susirinko pirmajam aptarimui. 

Nuoseklesniam gairių bandymo stebėjimui sukliudė pandemija - dauguma vyr. skautų dar pavasarį 

įsitraukė į savanoriškus darbus ir programa liko antrame plane. Taigi vyr. skautų programos 

bandomosios gairės buvo iš dalies išbandytos ir vyr. skautų vienetai buvo įtraukti į 2021m. sausio 

mėnesio PULSĄ. 

• Laukinių įgūdžių turinio atnaujinimas: atnaujinti irklavimo, buriavimo ir vandens įgūdžiai. Padaryta 

likusių įgūdžių turinio analizė, atrasti pasikartojantys, trūkstami elementai ir pradėtas atnaujinti turinys - 

darbai kol kas nebaigti. 

• Tikslinė JP komunikacija: remiantis JP PULSU ir focus grupėmis, nuspręsta rudenį komunikuoti 

informaciją tikslingai, siekiant padėti vadovams vykdyti programą visus metus. Taip atsirado vizualus 

skautiškų metų žemėlapis FB grupėje LS Jaunimo programa ir rudenį siųsti naujienlaiškiai su tiksline 

informacija: rugsėjį - apie skiltis (siejant su sugrįžimu į sueigas), spalį - apie ketvirčio planavimą, gruodį 

- apie refleksiją ir ketvirčio apžvalgą. Taip pat surengta viena virtuali arbatėlė apie darbą su skiltimis. 

 

  

http://www.skautai.weebly.com/
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• Gerosios praktikos sklaida: JP PULSAS padėjo surasti sėkmingai JP vykdančių vienetų. 

Vieną iš jų rudenį nufilmavome - filmuką apie Jonavos Justino Vareikio draugovės vilkų 

sezonus galite pamatyti čia: bit.ly/jonavosvilkai  

• Refleksijos įrankis - Pašnekesėlės: pastebėjus, kad kol kas dar mažai vienetų reflektuoja apie visas 6 

raidos sritis, sukurtos pagalbinės kortelės refleksijai ("Pašnekesėlės"). 

Be to JPS nariai su LS vadovais bendravo GDDG vadovų oazėje bei vadovų sąskrydyje, lankėsi Kauno ir 

Vilniaus krašto vienetų sueigose, konsultavo vadovus nuotoliniu būdu. 

 

 

 

 

  

Nuotraukos autorius: Žilvinas Mickus 

http://bit.ly/jonavosvilkai
http://bit.ly/jonavosvilkai
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Ko sieksime 2021 metais?  

Pagrindinis JPS siekis 2021m. - kad didėtų programą pagal gaires įgyvendinančių vienetų 

skaičius. Tam iššūkį kelia ir nuotolinis skautavimas, bet tikime, kad net ir pritaikę programą 

nuotoliui, galime išlaikyti didelę dalį jos didžiausių privalumų - jaunų žmonių įgalinimą, pagalbą jiems tobulėti 

savais greičiais ir savais būdais saugioje, jaukioje, supratingoje aplinkoje. Taigi 2021m. toliau stebėsime, kaip LS 

vienetai vykdo programą (JP PULSAS sausį ir birželį) ir imsimės veiksmų, kad padėtume dar daugiau vienetų 

pritaikyti gaires. Pagrindiniai kraitelėje gulintys darbai: 

 

• Sukurti jaunimo programos skiltį skautatinklyje, kad reikalingiausia informacija būtų greitai prieinama 

ir lengvai suprantama. 

• Baigti tvarkyti laukinių įgūdžių turinį ir padaryti jį paprastai prieinamą. 

• Atnaujinti pat. skautų programos terminologiją. Rasti ir paviešinti gerųjų pavyzdžių šioje amžiaus 

grupėje, siekiant išjudinti pat. skautų programą. 

• Sukurti atributiką ketvirčiams žymėti. 

• Su vyr. skautais peržiūrėti jų amžiaus grupės bandomąsias gaires ir padėti vienetams jas įdiegti. 

• Kartu su LS Taryba su JP suderinti vyresniškumo laipsnių nuostatus bei įžodžio davimo nuostatus. 

Pastariesiems taip pat reikės atnaujinti ir tinkamai iškomunikuoti gaires apie perėjimą tarp amžiaus 

grupių. 

Nuotraukos autorius: Vainius Mirskis 
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Komunikacijos skyrius 

 

2020 m. komunikacijos skyriaus pagrindinis siekiai buvo… 

 

Išorinė ir vidinė komunikacija: komunikacijos sričių atskyrimas, planavimas ir 

orientavimasis į naujas ir populiarėjančias platformas. 

Mokymas ir supažindinimas: įvairių įrankių ir metodikos kūrimas – pagalba vadovams 

suprasti kas ir kaip yra komunikuojama. 

Skyriaus palaikymas: kokybiškas darbas su savanoriais pačiame skyriuje palaikant 

komunikavimo lygį 

 

Skyriuje veikė: 

Psktn. Urtė Petrulytė - skyriaus koordinatorė (iki 2020 10 01);   psktn. vyr. sk. Vaida Vaitkevičiūtė - 

skyriaus koordinatorė (nuo 2020 10 01); 

S. s. Elena Sirgėdaitė - skyriaus koordinatorės pavaduotoja, Instagram ir skautiškos parduotuvės 

koordinatorė (iki 2020 10 01);  

Psktn. vyr. sk. Eglė Šidlaukaistė - naujojo skautatinklio komanda (iki 2020 sausio mėnesio vidurio); 

Vyr. sk. Liveta Alaveckaitė - skautiškos parduotuvės ir Instagram koordinatorė (nuo 2020 10 01); 

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

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

S. s. Barbora Kačinskaitė - JOTA-JOTI koordinatorė; 

Gint. Justina Garunkštytė - JOTA-JOTI komanda; 

Psktn. Dovydas Beržinis - fotografas; 

Sk. v. Vainius Mirskis - fotografas; 

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

Psktn. s. v. Mindaugas Rimkus - video; 

Pat. j. sk. Vilius Kasparas Kasparavičius- fotografas, JST savanoris (nuo rugsėjo „dešinioji ranka“); 

Sk. v  Ignas Kamarauskas - fotografas; 

Psktn. Emilija Biterytė - kalbos redaktorė; 

Vyr. sk. Urtė Alksninytė - žurnalistė; 

Pat. sk. Ieva Pilitauskaitė - turinio kūrėja (iki 2020 10 01). 
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Svarbiausi komunikacijos skyriaus darbai 2020 metais buvo:  

• Vidinės ir išorinės komunikacijos atskyrimo tęsimas;  

• www.skautai.ltatnaujinimas; 

• 80% kraštų vadovų yra kraštų Facebook grupėse - didžioji dauguma LS vadovų pavasarį prijungti į 

uždaras kraštų grupes;   

• Lietuvos skautijos socialinių tinklų Facebook, Instagram bei puslapio www.skautai.lt palaikymas ir 

atnaujinimas; 

• Buvo komunikuojama apie vykstančius renginius, akcijas socialiniuose tinkluose, palaikoma išorinė 

komunikacija, rašomi straipsniai, kurie pasiekė žiniasklaidą. Karantino metu komunikuota žinutė 

apie skautų atsakingumą, geranoriškumą ir jų teikiamą pagalbą visuomenei. Lietuvos skautijos 

vadovų sąskrydžio metu pravesta sesija apie komunikaciją.  

• Pagrindinė komunikacinė žinutė „Suaugusiam skautauti irgi faina“; 

• JPS filmukų viešinimas, dalinimasis geraisiais pavyzdžiais; 

• GDDG metu nufilmuoti šeimų filmukai; 

• Nuolatinis skyriaus savanorių palaikymas. 

 

Buvo stipriai dirbama su vidinės ir išorinės komunikacijos atskyrimu, dirbama su savanorių komanda. 

Bendradarbiavome su LRT - dalyvavome ir vedėme „Įdomiąsias pamokas“. Žiniasklaidą pasiekė informacija apie 

skautų veiklą karantino metu.  

Svarbiausi skyriaus tikslai yra ir toliau dirbti ties komunikacijos sritimis, atnaujinti skautai.lt patogiam 

naudojimui, bendradarbiauti su VSC. Vienas pagrindinių siekių - paruošti komunikacijos gaires nariams, kad visi 

žinotų, kaip ką ir kokiais kanalais reikia komunikuoti.                                                                                                                                                                                                                                               

Skyriuje buvo dirbama su įvairiomis naujomis technologijomis ir padėjo kitiems pratintis prie naujų skaitmeninių 

įrankių (filmukai, tinklalaidės, online renginiai ir pan.). 

 

Keletas įžvalgų apie socialinius tinklus:  

 

• LS Facebook puslapis šiuo metu turi 6907 patikimus;  

• LS Instagram paskyra turi 1626 sekėjus;  

• Pagal tai, kiek žmonių susidomi keliamais įrašais, matoma tendencija, kad dalijimasis "džiaugsmais" 

yra vienas svarbiausių dalykų, per kuriuose galime pritraukti dar daugiau žmonių;  

• Didesnis pasiekiamumas yra Facebook;  

• Populiariausias 2020m. įrašas Facebook - Jubiliejinės stovyklos štabo pristatymas. 

 

 

http://www.skautai.lt/
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Įdomioji statistika (Facebook, Instagram, puslapis) 

LS Instagram 

 

 

 

 

Lankytojai pagal lytį: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lankytojai pagal amžių  ir 

miestą : 
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LS Facebook 

LS puslapio lankytojai lankytojai 

 

 

 

 

www.skautai.lt 

 

www.skautai.lt naudotojai per 2020m. 

 

http://www.skautai.lt/
http://www.skautai.lt/
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Žmogiškųjų išteklių skyrius      

                         

2020 m. Žmogiškųjų išteklių skyriaus pagrindinis siekis buvo... 

...pritraukti/surasti savanorius, kurie steigtų naujus vienetus. O taip pat siekta didinti dėmesį 

esamiems nariams. 

 

Skyriuje veikė:  

Psktn. vyr. sk. Justina Milutytė - skyriaus koordinatorė 

Psktn. vyr. sk. Goda Jackutė - atsakinga už mokymų skyrių (iki 2020 11 01) 

Vyr. sk. Karolina Šmitaitė 

Į skyriaus veiklas kartais įsijungia psktn. Emilija Biterytė ir psktn. Ignas Markevičius. 

 

2020 m. skyriaus pagrindiniai darbai: 

• 2020 kovą suorganizuotas susitikimas su Trakų užimtumo tarnybos taryba. Jo metu pristatyta mūsų 

organizacija, suaugusiųjų galimybės joje. 

• Parengti dokumentai skautiško pradžiamokslio ir draugininkų mokymų akreditacijai. Akreditacija gauta iš 

Kauno pedagogikos kvalifikacijos centro. 

• Parengtos suaugusių ir tėvų pritraukimo gairės, su kuriomis dirbama toliau. Dokumentai papildyti 

priedais: suaugusių galimybėmis LS, M.O.V.I.S planu, pareigybių aprašais. 

• Sukurta mentorystės sistema, kurios įgyvendinimas perkeltas 2021 metams. Projekto tikslas - suburti 

mažiausiai 10 skautų komandą iš įvairių kraštų, su kuriais dirbtume ties naujų suaugusių pritraukimu. 

• Aplankytos 2 vasaros stovyklos (Molėtuose ir Žaliakalnio tunto). 

• Dalyvauta Kauno ir Tauragės kraštų posėdžiuose. 

• Suorganizuotas kraštų seniūnų nuotolinis posėdis. 

• Organizuojamas „Tikrojo mazgo riterio“ konkursas ( https://skautai.lt/naujienos/2772-tikrojo-mazgo-

riterio-konkursas-sugrizta ). 

  

https://skautai.lt/naujienos/2772-tikrojo-mazgo-riterio-konkursas-sugrizta
https://skautai.lt/naujienos/2772-tikrojo-mazgo-riterio-konkursas-sugrizta
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Įdomioji statistika: 

 

• TOT (mokymai mokymų vadovams) - dalyvavo 6 vadovai; 

• Suorganizuoti nuotoliniai privalomieji mokymai - dalyvavo 112 vadovų; 

• I lygio draugininkų mokymai (vieni gyvai, kiti nuotoliniu būdu) - 43 dalyviai; 

• Skautiško pradžiamokslio mokymai - 8 dalyviai; 

• Lyderių kalvės mokymai (dveji) - dalyvavo 50 patyrusių skautų. 

 

Kauno krašto džiaugsmai: krašte atsirado nauja gildija, ir trys naujos draugovės - viena iš jų yra patyrusių 

skautų draugovė. Taip pat kraštas galėjo pasidžiaugti sėkmingomis krašto vasaros ir sezono uždarymo 

stovyklomis. 

Tauragės krašto džiaugsmai: sėkmingai pavyko pirmoji nuotolinė krašto rudens sueiga, kurioje dalyvavo 

daugelis Tauragės krašto skautų. 

  

Nuotraukos autorius: Šarūnė Katinaitė 
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Panevėžio krašto džiaugsmai: šie metai buvo ypač aktyvūs. Surengtos 4 vasaros stovyklos, 

laimėti ir įgyvendinti 7 vietiniai projektai. Kraštas yra tarptautinio ERASMUS + KA 1 projekto „I 

will survive“ partneris. Panevėžyje organizuojamuose Jaunimo apdovanojimuose laimėta „Metų jaunimo 

organizacijos“ nominacija.  

 

Marijampolės krašto džiaugsmai: krašto patyrę skautai aktyviai įsitraukia į bendravimą su kitų kraštų 

patyrusiais skautais. Taip pat patyrę skautai imasi iniciatyvos krašto renginiuose. Vadovai apsilankė kitų kraštų 

stovyklose, įgavo daug patirties ir žinių, kuriomis dalinasi su kitais vadovais per posėdžius.Išbandyta virtuali 

krašto rudeninė sueiga. Susikūrė nauja draugovė Sūduvos tunte. 

 

Jūrų skautų konferencijos džiaugsmai: Įvyko vasaros stovykla, taip pat sezono uždarymas, tad visi turėjo 

galimybę susitikti prie daugiau nei vieno laužo. Tuntai taip pat organizavo netgi dvi „Sskautai neskautams“ 

stovyklas, kas padėjo vienetams susirinkti pinigų laivų išlaikymui. Kraštas turi net keletą naujai besikuriančių 

laivų įvairiuose miestuose, tai parodo augimą. Visus metus kraštas aktyviai ruošėsi artėjančiam jūrų skautų 

šimtmečiui, aiškinosi, kuo gali pasidžiaugti bei kur dar gali pasitempti, o metų gale jau pradėjo burti komandas 

šimtmečio iniciatyvoms. 

Utenos krašto džiaugsmai: Nepaisant situacijos tiek Visagine, tiek Molėtuose įvyko vasaros stovyklos, 

buvo suorganizuoti keli žygiai (pėsčiomis,baidarėmis,dviračiais), buvo daromi gerieji darbeliai. Molėtų skautai 

dalyvavo ,,Danske Bank Vilniaus maratone 2020", kur patyrė labai daug puikių emocijų, pavyko nuvažiuoti prie 

jūros, nes ne visi turi galimybę su tėvais ten nuvykti. Labai smagu, kad jau antrus metus stovyklų ir žygių metu 

prisijungia, anksčiau aktyviai skautavę skautai (dabar studentai arba dirbantys). 

Telšių kraštas džiaugiasi įvykusia krašto stovykla, nes anksčiau stovyklaudavo tik tuntais. 
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Kraštų seniūnų metinė apklausa:  
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Užsienio ryšių skyrius 

 

Užsienio ryšių skyriuje 2020 metais pagrindinis siekis buvo... 

...užtikrinti kokybišką Lietuvos skautijos atstovavimą Pasaulinėje konferencijoje, stiprinti 

tarptautines partnerystes ir Lietuvos skautijos žinomumą Europoje. 

 

Siekio pasiekimų siekė: 

Psktn. Matas Daunys - koordinatorius. 

Renginių ir delegacijų vadovai: 

Sktn., vyr. sk. Monika Paulauskaitė - Europinės skautų stovyklos „European Jamboree 2020+1“ delegacijos 

vadovė; 

Gilv., vyr. sktn., vyr. sk. Ieva Brogienė - Baltijos šalių skautų stovyklos „Baltic Jamboree“ viršininkė; 

 

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! 

 

Taip pat:  

 

Po ketvirtojo Krokuvos grupės susitikimo buvo išsikeltas tikslas skatinti LS vienetų projektų teikimus 

Europos skautų fondo finansavimui. Finansavimui aplikavo 5 projektai, 2 projektai gavo finansavimą - 

Vilkaviškio skautų  „Better for 100 years“ ir Lietuvos skautijos  „What do scouts do?“. 

Dėl susiklosčiusios pandeminės situacijos dalis renginių buvo adaptuoti ir vyko nuotoliniu. 16 LS tarybos ir 

Pirmijos narių dalyvavo įvairaus pobūdžio PSJO europos regiono renginiuose - mokymuose, forumuose, bei 

susitikimuose. 

 

2020 metai pasižymėjo savo neužtikrintumu. Dėl susiklosčiusios situacijos tarptautiniai renginiai buvo 

atidedami, nukeliami, ir metų eigoje iš vis atšaukiami. Tai labai trukdė bandant kokybiškai planuotis skyriaus 

laiko ir žmogiškuosius resursus, vykdyti einamąsias skyriaus veiklas.  
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Net ir tokiomis sunkiomis sąlygomis, 2020-taisias buvo glaudžiai bendradarbiaujama su 

kitomis Europos ir pasaulio skautiškomis organizacijomis, PSJO. Nuolatinis patirčių dalijimasis, 

gerųjų praktikų sėmimasis buvo labai reikšmingas kitų Pirmijos skyrių palaikyme. Tai ypač prisidėjo prie tokių 

veiklų, kaip pirmasis Lietuvos skautijos nuotolinis suvažiavimas, nuotolinis skautavimas, pandeminė 

komunikacija ir karantino iniciatyvos. 

Toliau vyko skyriaus išorinė komunikacija su užsienio skautais, tačiau pagalbos jiems atvykstant į Lietuvą, 

ieškant vienetų draugystėms Lietuvoje poreikis buvo ženkliai sumažėjęs.  

 

 

 

 

  

Nuotraukos autorius: Dovydas Beržinis 
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Tautinių bendrijų skyrius 

 

Tautinių bendrijų 2020 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.  

 

2020 m. pagrindiniai darbai: 

 

• Inicijuotas harcerių apsilankymas Šiaulių krašto stovykloje, abiejų organizacijų atstovų 

susipažinimas. Renginyje dalyvavo 4 harcerės. 

• Tarpininkauta užmezgant glaudesnį LS Pamario tunto bendradarbiavimą su harceriais ir 

Visagino skautų organizacija. 

• Vasarą netoli Kernavės įvyko bendra stovykla, kurioje dalyvavo LS ir Lietuvos žydų skautai. 

Po šios stovyklos dalis renginyje buvusių vaikų susimokėjo LS nario mokestį ir tapo LS 

nariais. 

• Pavyko sudominti dalį LS narių pasidomėti bendradarbiavimu su broliais ir sesėmis skautais 

iš kitų skautiškų organizacijų, dominuojamų tautinių bendrijų atstovų. 

• Sustiprintas bendradarbiavimas su Lietuvos žydų skautais, dalis žydų bendruomenės 

jaunuolių tapo LS nariais. 

• Prisidėta prie bendradarbiavimo sutarties tarp Lietuvos skautijos ir Sveikatos apsaugos 

ministerijos pasirašymo. 

 

Žmogiškųjų išteklių klausimas išlieka didžiausias skyriaus iššūkis.  
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Administracijos skyrius 

 

Administracijos skyriaus 2020 m. pagrindinis siekis buvo... 

...duomenų sistemos įdiegimas, tobulinimas bei pristatymas vadovams 

 

 

2020 m. skyriaus pagrindiniai darbai: 

 

• Tvarkinga dokumentacija; 

• Visapusiška pagalba kitiems skyriams; 

• Duomenų sistemos Tee-pee įtvirtinimas; 

• Jaunimo programos dalyvio ir Savanoriškos veiklos sutarčių sisteminimas; 

• Skautiškos parduotuvės įrengimas/sutvarkymas pagal inventorizacijos sistemą. 

 

Nuolatos skyriuje savanoriaujantys:      

Gilv.sktn. vyr. sk. Aistė Praškevičiūtė - skyriaus koordinatorė,     

Sktn. Janina Žvirblytė-Paslavičienė, sktn. Irma Gorytė - NVŠ programos koordinatorės,                                                                                                                                                                                                                                

Psktn., sk.v.,. Simonas Dapkus – atsakingas už nario pažymėjimą,  

Sktn. bud. Jurgis Uleckas s.sk.,  Marius Kilimonis – atsakingi už ūkį, 

 

Laikini skyriaus savanoriai: 

Psktn. vyr. sk. Odeta Autukaitė, sk. v. Jonas Markevičius, s.sk. Liucija Lebedevaitė, s. sk. Silvija Dulinskaitė, pat. 

sk. Gabija Navašinkaitė, vyr. sk. Karolina Šmitaitė, pat. sk. Miglė Būdaitė, vyr.sk. Greta Maksvytytė, s.v. 

Simonas Krutulis, s.v. Evaldas Kazlauskas, s.v. Elvinas Šetkauskas, s.sk. Edgaras Šuskovas, psktn. bud. Ignotas 

Skiparis,  pat.j. sk. Morta Lavrukaitytė, pat. j. sk. Kotryna Šmitaitė, pat. sk. Emilis Varžinskas, pat. j. sk. 

Dautartas Rimkus, pat. j. sk. Vakaris Deveikis, pat. j. sk. Motiejus Vaitkaitis, pat. sk. Ona Akelė, pat. sk. 

Martynas Autukas, pat. sk. Nojus Grockis, sk. Ieva Čerkesaitė, pat. sk. Augustinas Gabnys, pat. sk. Ernestas 

Bagdonas. 
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Skautiška parduotuvė 

Atributikos koordinatorė Aistė Praškevičiūtė. Šiais metais buvo vykdoma prekyba elektroninėje 

parduotuvėje, parduotuvėje nacionalinėje būstinėje Kaune, vasaros stovyklose, LS vadovų sąskrydyje. Bendrauta 

su organizacijos nariais, vienetų vadovais, tėveliais aprūpinant juos skautiškos parduotuvės prekėmis, prekių 

siuntimu.  

Atributika taip pat prekiauta nacionalinių renginių metu: Kaune „Gražių dainelių daug girdėjau“. Skautiška 

parduotuvė aplankė LS vasaros stovyklas: Telšių, Šiaulių, Kauno, Utenos, Jūrų skautų  konferencijos stovyklas.  

 

Organizacijos ūkis 

 

Namo nakvynės ataskaita. Namo nakvynės ataskaita. 2020 m. skautų name nakvojo 10 kartų ir 198 žmonių. 

Nakvynių skaičius  sumažėjo dėl pandemijos, ilgą laiką nevyko sueigos, renginiai.  

Nacionalinę būstinę bei jos sodelį nuolat prižiūri ūkvedys sktn. bud. Jurgis Uleckas 

 

Administracijos skyriaus veikla skaičiais  

 

Gauti dokumentai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pranešimų 7 3 16 4 12 18 1  

Kvietimų 5 3 8 1 5 6 3  

Prašymų 3 2 0 11 9 4 13  
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Raštų 17 21 45 29 24 32 14 45 

Įsakymas 0 0 0 2 0 0 0 0 

Pažyma 0 0 0 3 4 41 371  

Ataskaita 0 0 0 2 2 6 0 0 

Kita - - - 8 10 20 7  

Iš viso: 32 29 69 60 66 123 409 45 

         

Išsiųsti 

dokumentai 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Delegavimo raštai 2 3 6 2 4 5 3 3 

Garantinis raštas 1 1 0 2 6 6 2 0 

Įgaliojimų 10 2 17 70 34 38 19 19 

Kvietimai 4 3 5 0 6 23 2 0 

Lydraštis 1 2 14 12 27 43 5 7 

Pažymų/ 

patvirtinimų 
12 24 35 39 31 27 9 9 

Pranešimas 1 2 0 1 0 0 0 1 

Prašymai 24 27 62 28 34 57 35 27 

Raštai 7 5 11 20 15 24 28 36 

Rekomendacijos 2 1 4 2 9 7 1 5 

Sutikimai 2 0 0 0 0 0 4 0 

Skundai - - - 6 0 0 0 0 

Neformaliojo vaikų 

švietimo 

administravimo 

raštai 

- - - 196 214 208 192 150 

Iš viso: 67 68 154 378 380 438 300 255 

    

         

Sutartys 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Paramos ir paskolos 9 1 4 5 0 4 4 2 

Darbo 5 
0 (KM 

7) 
0 1 0 2 2 1 

Kitos 59 34 60 106 113 98 50 41 

Savanorystės 80 34 81 127 84 56 201 74 
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Stojimo 0 0 62 84 83 24 341 78 

Iš viso: 73 23 145 323 206 184 598 196 

         

    

         

Įsakymai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 75 28 18 39 14 22 22 34 

         

Aktai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 12 10 11 11 13 8 0 0 

         

Laiškai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gauti 1593 4676 11253 7468 8469 9514 6055 3800 

Paštu        62 

Išsiųsti 1547 4892 12082 8714 9627 10214 7254 3500 

Paštu        1487 

Iš viso: 3140 9659 23335 16182 18096 19728 13309  

 

LS dokumentų tvarkymo, archyvavimo, prieinamumo įvertinimas 

Parengti 8 Pirmijos ir 5 Tarybos protokolai ir 13 Tarybos el. konferencijos protokolų.  

Puslapyje www.skautai.lt paskelbti 8 Pirmijos protokolų išrašai, įkelti atnaujinti uniformos ir rikiuotės 

nuostatai.  

Administruojamos naujos JP narystės ir savanoriškos veiklos sutartys.  

Administruojama ls.tee-pee.com duomenų sistema, per kurią pateikiama registracija už nario mokestį, taip 

pat kaupiama informacija apie vyresniškumo laipsnius ir ordinus. Dėl duomenų sistemos nuolat komunikuojama 

su organizacijos vadovais bei duomenų sistemos administratoriais, sprendžiami klausimai ir problemos.  

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 skyrius 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. 
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Narystė Lietuvos skautijoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021m. 

Alytus 65 76 81 60 88 84 78 

Kaunas 282 279 293 390 410 430 368 

Klaipėda 65 72 98 135 148 168 137 

Marijampolė 218 261 262 355 314 357 342 

Panevėžys 172 248 218 283 297 327 315 

Šiauliai 109 123 170 226 238 265 258 

Tauragė 195 245 233 214 144 192 115 

Telšiai 90 131 141 167 186 150 173 

Utena 69 40 67 104 72 51 53 

Vilnius 350 477 485 521 550 552 541 

Jūrų sk. 

konferencija 

154 212 355 472 462 420 397 

Oro skautai 1 3 8 15 - 8 14 

Pirmija ir 

Taryba 

6 5 5 4 5 7 3 

Viso: 1776 2172 2416 2946 2914 3011 2794 
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Skyriaus veiklos apibendrinimas: 

 

• Žmonių poreikis. Kokiose srityse reikia daugiau žmogiškųjų resursų? (kokios 

kompetencijos žmonių reikia ir kokiems darbams?). 

Didelio žmonių trūkumo administruojant veiklą - nepastebėta, žinoma, prie to prisideda trumpalaikiai 

savanoriai, kurie padeda organizuoti įvairias veiklas, renginius. Visgi jaučiamas trūkumas ilgalaikių savanorių, 

kurie sistemingai galėtų savanoriauti biure, padedant archyvuoti bei dokumentuoti, administruojant nacionalinę 

būstinę. Taip pat pastebimas didelis krūvis administruojant organizacijos atributiką, jos užsakymus bei 

komunikaciją su nariais bei vadovais.  

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

žmonių? 

Skyriaus įvertinimas teigiamas, pastebimos stipriausios veiklos. 

2021 m. išlieka poreikis savanorių dirbančių su atributikos komunikacija ir administravimu, augantis 

organizacijos pajėgumas, įgyvendinami projektai kuria vis didesnį šios srities krūvį. 

• Skyriaus posėdžiai buvo vykdomi nuotoliniu būdu dėl karantinio, su savanoriais buvo aptariami einamieji 

darbai ir reikalinga pagalba.  

 

  

Nuotraukos autorius: Liveta Alaveckaitė 
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• Kokiose srityse buvo bendradarbiaujama su kitais skyriais, Tarybos nariais? Kokiose 

papildomose darbo grupėse veikė skyriaus nariai?  

Skyriaus koordinatoriai metų eigoje bendrauja su visais skyriais, organizuodami nacionalinius 

renginius, mokymus organizacijos nariams, rengdami organizacijos dokumentus, besirūpindami einamaisiais 

organizacijos klausimais bei vykdydami skautiškos parduotuvės administravimą.  

• Kiek įvyko susitikimų? 

Skyriaus darbai aptariami tam skirtuose Pirmijos posėdžiuose ir susitikimuose, asmeniškai arba el. erdvėje 

su Vyr. skautininke bei kitų skyrių koordinatoriais. Parduotuvės prekybos, akcijų ar užsakymų koordinavimas 

vyksta elektroniniu būdu ar susitikus.  

• Kokie šio darbo rezultatai? 

Suorganizuoti 3 nacionaliniai renginiai, vykdyta prekyba skautiškomis prekėmis nacionaliniuose 

renginiuose, vasaros stovyklose, užtikrintas sklandus elektroninės erdvės darbas. 

• Numatytos ir įgyvendintos veiklos 

2020 m. daug veiklų sustojo dėl karantino apribojimu, planuotas LS eilinis vadovų suvažiavimas buvo 

perkeltas į el. erdvę,  kasmetinė pavasario šventė, turėjusi vykti Jonavoje buvo nukelta į 2021 metus, o vietoje to 

buvo suorganizuotos "Prisijungines 2020 m." - pavasario šventė el. formatu . Džiaugiamės galėdami įgyvendinti 

dainų konkurso finalinį renginį “Gražių dainelių daug girdėjau” ir “LS 25-mečio padėkos vakarą” skirtą 

vadovams.  

 

Didžiausias 2020 metų iššūkis buvo  

Pirmą kartą LS eilinis vadovų suvažiavimas buvo organizuojamas nuotoliniu būdu, vyko Tarybos, Etikos ir 

Kontrolės komisijų rinkimai, ataskaitų tvirtinimai el. būdu. Suvažiavimas praėjo sklandžiai.  
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Nacionalinių renginių skyrius 

 

2020 m. Nacionalinių renginių skyriaus pagrindinis siekis buvo... 

...pritraukti/surasti savanorius, kurie steigtų naujus vienetus. Taip pat siekta didinti dėmesį 

esamiems nariams. 

 

Skyriuje veikė:  

Psktn. vyr. sk.  Eglė Liagaitė - skyriaus koordinatorė ( 2020 10 01 d.), psktn. vyr. sk. Gabrielė Grybaitė - 

skyriaus koordinatorė (nuo 2020 10 01); 

Gilv. Vyr. sktn., vyr. sk. Benita Mincevičiūtė – atsakinga už „Gražių dainelių daug girdėjau“ konkursą;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Pat. j. sk. Milda Stachnevičiūtė - savanorė (nuo 2020 m. spalio mėn.). 

 

Nacionalinių renginių skyriaus veiklą būtų galima skirti į dvi dalis:  

Nacionaliniai renginiai ir pilietinės/tarnystę skatinančios iniciatyvos. Renginiuose tikslai būna kelių tipų: 

pramoginis (GDDG, Sąskrydis, Pavasario šventė), struktūrinis (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, plečiasi 

Lietuvos mastu. 

 

2020 m. pagrindiniai darbai: 

 

Akcija "Nuspalvink Lietuvą" 

 

Buvo nudažyti 5 namai keturiose savivaldybėse, dalyvavo 8 vyr. skautų vienetai, suaugę skautai iš 

Panevėžio kr., jūrų skautų konf. Vilniaus kr., iš viso - daugiau nei 50 savanorių. Darbams atlikti buvo skirta per 

60 valandų. Išėjo straipsniai:  

https://www.marijampole.lt/naujienos/4/nuspalvink-lietuva-savanoriai-nudaze-nama-gudeliu-

seniunijoje:10600 

https://jp.lt/skautai-padeda-panevezieciams-neatlygintinai-dazo-nama-klaipedos-gatveje/ 

https://kurjeris.lt/naujienos/skautu-akcija-nuspalvink-lietuva-taurageje-nudaze-caritas-biciules-nama/ 

Skautai.lt išėjo straipsnis ir video filmukas:  

https://skautai.lt/naujienos/2739-gera-daryti-gera-nuspalvink-lietuva-auga 

https://www.youtube.com/watch?v=Xr1ywv1oINg 

 

  

https://www.marijampole.lt/naujienos/4/nuspalvink-lietuva-savanoriai-nudaze-nama-gudeliu-seniunijoje:10600
https://www.marijampole.lt/naujienos/4/nuspalvink-lietuva-savanoriai-nudaze-nama-gudeliu-seniunijoje:10600
https://www.marijampole.lt/naujienos/4/nuspalvink-lietuva-savanoriai-nudaze-nama-gudeliu-seniunijoje:10600
https://jp.lt/skautai-padeda-panevezieciams-neatlygintinai-dazo-nama-klaipedos-gatveje/
https://kurjeris.lt/naujienos/skautu-akcija-nuspalvink-lietuva-taurageje-nudaze-caritas-biciules-nama/
http://skautai.lt/
https://skautai.lt/naujienos/2739-gera-daryti-gera-nuspalvink-lietuva-auga
https://skautai.lt/naujienos/2739-gera-daryti-gera-nuspalvink-lietuva-auga
https://www.youtube.com/watch?v=Xr1ywv1oINg
https://www.youtube.com/watch?v=Xr1ywv1oINg
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Akcija "Ištark, išgirsk, išsaugok" kartu su Misija Sibiras 

 

Nors dėl koronaviruso pandemijos akcija negalėjo vykti visuose numatytuose miestuose, 

Lietuvos skautija buvo atsakinga už garbės sargybą Vilniuje, skautai sudarė didžiąją dalį visų gyvai skaičiusių 

žmonių. Bendradarbiavimas su Misija Sibiras yra tvirtas, ši organizacija pasitiki skautais, nori bendradarbiauti ir 

toliau. 

 Žiniasklaidoje: https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1188600/baigesi-para-trukusi-akcija-istark-isgirsk-

issaugok-issaugota-daugiau-nei-40-tukst-vardu-ir-likimu 

 

Gražių dainelių daug girdėjau 

2020m. Sausio 18d. vykusio XXII skautų dainų konkurso finale dalyvavo skautai iš visų 10 kraštų, pasirodė 

42 kolektyvai (solistai, duetai-trio ir ansambliai). Gran Prix laimėjo Tauragės krašto karšuvos draugovės 

ansamblis. 

 

 

  

Nuotraukos autorius: Rytis Rakauskas 

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1188600/baigesi-para-trukusi-akcija-istark-isgirsk-issaugok-issaugota-daugiau-nei-40-tukst-vardu-ir-likimu
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1188600/baigesi-para-trukusi-akcija-istark-isgirsk-issaugok-issaugota-daugiau-nei-40-tukst-vardu-ir-likimu


                                                                                                    Lietuvos skautijos 2020m. metinė veiklos ataskaita 

47 

Eilinis Lietuvos skautijos vadovų Suvažiavimas 

 

Vyko nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Balsavimas vyko elektroniniu būdu. Viskas vyko 

sklandžiai, vyko tiesioginė transliacija Facebook. Dalyvavo daugiau nei 200 skautijos vadovų. 

 

Pavasario šventė "Prisijunginės'20"  

 

Vyko nuotoliniu būdu, transliuojant per YouTube. Susilaukėme daugiau dėmesio nei buvo tikėtasi, didelio 

žiūrovų įsitraukimo užduočių metu. 

https://www.youtube.com/watch?v=nhRVG7XsBX4 

 

Lietuvos skautijos vadovų sąskrydis "ĮGUSK" Vyko Skautų slėnyje rugpjūčio 22-23 dienomis 

 

Dalyvavo 112 vadovų. Vyko sesijos jaunimo programos, saugumo temomis, ypač daug kalbėjome apie 

laukinius įgūdžius. Vienu iš renginio akcentų tapo šventinė vakarienė, skirta padėkoti vadovams už jų savanorystę 

skautijoje. 

 

Skautijos 25-mečio Padėkos vakaras  

 

Padėkos vakaras vyko rugsėjo 26 d. Kauno kultūros centre. Renginio metu buvo įteikti ordinai, padėkota 

nariams, skautaujantiems nuo pat organizacijos gyvavimo pradžios, vyko klasikinės muzikos koncertas, viktorina 

apie Lietuvos skautijos istoriją. Neapsiėjome ir be svarbiausio gimtadienio akcento - torto. 

Nuotraukos autorius:  Šarūnė Katinaitė 

https://www.youtube.com/watch?v=nhRVG7XsBX4


                                                                                                    Lietuvos skautijos 2020m. metinė veiklos ataskaita 

48 

  Ačiū, kad 2020m. buvote 

kartu! 

Nuotraukos autorius: Šarūnė Katinaitė 


