


Įvadinė sesija





8.00-8.55 Registracija

8.30-8.55 Įvadinė sesija (dalyvaujantiems LS eiliniame vadovų suvažiavime pirmą kartą)

8.55-9.00 Eilinio Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimo atidarymas 

 Vėliavos pakėlimas, himno giedojimas

9.00-9.05 Tarybos pirmininkės Rūtos Pupelės sveikinimo kalba 

9.05-9.15 L.e.p. vyr. skautininkės Akvilės Bartaševičiūtės sveikinimo kalba

9.15-9.30
 
 
 
 

Svečių pranešimai ir sveikinimai: 
Visuomenininko, žurnalisto, NVO darbo grupės pirmininko, Šaulių sąjungos  Pelėdų būrio vado, Edmundo Jakilaičio sveikinimas; 
Nacionalinės NVO koalicijos direktorė Gajos Šavelės sveikinimas;
LiJOT viceprezidentės Urtės Petrulytės sveikinimas. 

9.30-9.35 Prezidiumo tvirtinimas - L.e.p. vyr. skautininkės siūlymu

9.35-9.45 Balsų skaičiavimo komisijos, sekretoriato tvirtinimas.

9.45-10.00 Darbotvarkės tvirtinimas

10.00-10.40
 
 

Plenarinė sesija
●       LS 2020 m. veiklos ir finansinės ataskaitų pristatymai (l.e.p. vyr. skautininkė Akvilė Bartaševičiūtė, buhalteris Saulius Arlauskas)
●       Tarybos ir Kontrolės komisijos išvados apie ataskaitas (Tarybos pirmininkė Rūta Pupelė, Kontrolės komisijos pirmininkė Indraja 
Vaitkūnaitė)

10.40-11.20
 
 
 

Plenarinė sesija
●       Lietuvos skautijos tarybos ataskaita (Tarybos pirmininkė Rūta Pupelė)
●       Lietuvos skautijos kontrolės komisijos ataskaita (Kontrolės komisijos pirmininkė Indraja Vaitkūnaitė)
●       Lietuvos skautijos etikos komisijos ataskaita (Etikos komisijos pirmininkė Jolita Buzaitytė-Kašalynienė)

Eilinio Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimo 
darbotvarkės projektas (1)



11.20-11.25 Prezidiumo žodis

11.25-11.40 Kavos pertrauka

11.40-11.45 Prezidiumo žodis

11.45-12.15 LS strategijos 2019-2022 m. apžvalga ir siūlymai dėl tolesnio įgyvendinimo 

12.15-13.00 Pietūs

13.00-14.00 Kandidatų į Tarybą prisistatymai

14.00-14.10 Balsavimo procedūros pristatymas

14.10-15.10 Balsavimas dėl ataskaitų, strategijos atnaujinimo, LS tarybos narių rinkimai

14.10-15.10

Plenarinė sesija 
●       LS jubiliejinė stovykla 2023 m. (pristato Paulius Tamolė)
●       Baltic Jamboree stovykla Lietuvoje 2022 m. (pristato Ieva Brogienė)
●       URS naujienos ( pristato Matas Daunys)
●       Tikrojo mazgo riterio konkurso rezultatų skelbimas (pristato Liveta Alaveckaitė) 

15.10-15.25 Balsavimų ir LS tarybos rinkimų rezultatų pristatymas ir tvirtinimas. 

15.25-15.30 L.e.p. vyr. skautininkės Akvilės Bartaševičiūtės  žodis. Vėliavos nuleidimas, Suvažiavimo uždarymas. 

Eilinio Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimo 
darbotvarkės projektas (2)





Lietuvos skautijos 2020 m. 
veiklos ataskaita

L.e.p. vyr. skautininkė Akvilė Bartaševičiūtė



Pirmija



2020 m. Pirmijos tikslai pagal skyrius 
(1)
• AS: Užtikrinti sklandų organizacijos administravimą. 
• JPS: Bent 25% draugovių kiekviename krašte jaunimo programą 
vykdo pagal atnaujintas gaires.

• KS: Komunikacijos sričių atskyrimas, planavimas ir orientavimasis į 
naujas ir populiarėjančias platformas; Įvairių įrankių ir metodikos 
kūrimas.

• Nac. prog.: Stiprinti nacionalinių renginių kokybę, plėsti skyriaus 
veiklas pasitelkiant savanorius. 



2020 m. Pirmijos tikslai pagal skyrius 
(2)
• TB: dirbti su tautinėmis bendrijomis, skatinti LS narių toleranciją, norą pažinti 
kitas Lietuvoje gyvenančias kultūras, atsikratyti įsišaknijusių stereotipų apie kitų 
tautybių Lietuvos piliečius, prisidėti prie organizacijos augimo ir plėtros.

• URS: užtikrinti kokybišką Lietuvos skautijos atstovavimą Pasaulinėje 
konferencijoje, stiprinti tarptautines partnerystes ir Lietuvos skautijos žinomumą 
Europoje.

• ŽIS: Pritraukti/surasti savanorius, kurie steigtų naujus vienetus. 
• Vyr. skautininkė: Neformalaus ugdymo politikos ir socialinės atsakomybės 
stiprinimas; Organizacijos veiklos užtikrinimas; Organizacijos plėtra.



2020 m. Pirmijos nuveikti darbai. 
Administracijos skyrius
• Dokumentų rengimas bei archyvavimas; 
• El. pašto administravimas; 
• Tarybos ir Pirmijos posėdžių protokolavimas; 
• JP dalyvių ir savanorystės sutarčių administravimas; 
• Duomenų bazės Tee pee administravimas;
• LS nacionalinės būstinės administravimas ir priežiūra;
• Skautiškos parduotuvės administravimas;
• Bendravimas su LS nariais, vienetų vadovais bei skautų tėvais. 



2020 m. Pirmijos nuveikti darbai. 
Jaunimo programos skyrius

• Pradėta nuosekli jaunimo programos vykdymo stebėsena;
• Atsirado kokybės standartas;
• 2 draugininkų apklausos;
• 3 focus grupės;
• 3 naujienlaiškiai;
• 1 gerosios patirties video dienoraštis;
• Atnaujinta dalis laukinių įgūdžių turinio. 

Nepaisant pandemijos dalis vienetų sėkmingai vykdė jaunimo programą.



2020 m. Pirmijos nuveikti 
darbai. Komunikacijos skyrius

• Pradėtas skautai.lt puslapio atnaujinimas;
• Atnaujintas veiklos planas, kurį nuolat koregavo pandemija;
• Parengti straipsniai žiniasklaidai, organizuoti interviu televizijos laidose;
• 80% vadovų buvo prijungti prie uždarų Facebook grupių, bandant 
sukoordinuoti vidinės informacijos sklaidą;

• Skyriaus nariai kėlė savo kompetencijas vebinaruose, taip pat išbandė 
naujas komunikacijos formas;

• Pradėti Lietuvos skautijos pristatymo darbai;
• Pradėtas skautiškos parduotuvės vizualinės medžiagos atnaujinimas. 



2020 m. Pirmijos nuveikti darbai. 
Nacionalinių programų skyrius

• Pandemija stipriai pakoregavo skyriaus veiklą;
• Išmokome organizuoti virtualius renginius;
• Suorganizavome gyvą Padėkos vakarą;
• Įgyvendinome 3 socialines akcijas.



2020 m. Pirmijos nuveikti darbai. 
Tautinių bendrijų skyrius

• Inicijuotas harcerių apsilankymas Šiaulių krašto stovykloje, abiejų organizacijų atstovų 
susipažinimas. Renginyje dalyvavo 3 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.



2020 m. Pirmijos nuveikti 
darbai. Užsienio ryšių skyrius

• Nepaisant pandemijos, skyrius ir toliau aktyviai bendravo su kitomis skautiškomis 
organizacijomis tarptautiniame lygmenyje kur dalinosi gerosiomis praktikomis, patirtimis 
bei palaikymu pandemijos metu;

• 5 Lietuvos skautijos nariai dalyvavo tarptautiniuose renginiuose užsienyje;
• 21 Užsienio skautas atvyko į Lietuvą;
• Pasidalinome 623 LS URS tarptautinėmis naujienomis Facebook grupėje;
• Lietuvos skautijos ir jos narių iniciatyvos pandemijos metu atkreipė europos ir pasaulio 

skautų dėmesį. Lietuvos skautija buvo pakviesta pristatyti gerąsias praktikas Europinių 
skautiškų organizacijų nariams.



2020 m. Pirmijos nuveikti darbai. 
Žmogiškųjų išteklių skyrius

• Parengtos gairės kraštų seniūnams apie tėvų pritraukimą (su priedais)
• Parengtas vadovų pritraukimo planas (su priedais)
• Suvesta informacija apie narių baigtus mokymus tee-pee sistemoje
• Kuriama mentorystės sistema
• Bendraujama su įvairiomis bendruomenėmis dėl Lietuvos skautijos 

veiklų viešinimo bei žmonių įtraukimo į organizacijos veiklas
• Koordinuota skautų savanorystė NVSC
• Koordinuoti LS savanoriai projekte Stiprūs kartu



2020 m. Pirmijos nuveikti 
darbai. Vyriausioji skautininkė 

• Buvo suorganizuoti 13 pirmijos posėdžių;
• 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. 
• 54 LS vienetai dalyvavo NVŠ programoje;
• Pasirašytos 8 sutartys su strateginiais partneriais, 7 su savivakdybėmis;
• 254 suaugę Lietuvos skautijos savanoriai aktyviai prisidėjo prie savanorystės pandemijos metu 24 

savivaldybėse. 
• 2020 m. Lietuvos skautija visapusiškam arba daliniam veiklų finansavimui pateikė 17 projekto paraiškų, iš 

kurių 12 buvo finansuotos, 1 laukiama atsakymų. 2 projekto finansavimo buvo atsisakyta dėl pandeminės 
situacijos. 

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



Narystės skaičiai



Lietuvos skautijos narystės skaičiai



Narystės 
apžvalga
pagal 
kraštus

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



Nariai pagal amžiaus grupes 

Jaunesnieji skautai -  702 
Skautai - 692
Patyrę skautai - 615
Jauni žmonės (18-29) - 468
Žmonės (+ 30) - 317





Lietuvos skautijos 2020 m. 
finansinė ataskaita

Buhalteris Saulius Arlauskas



Finansinė ataskaita



Parama ir finansavimas (1)



Parama ir finansavimas (2)



Parama ir finansavimas (3)



Parama ir finansavimas (4)



Finansinės būklės ataskaita



Veiklos rezultatų ataskaita



Finansinės būklės ataskaita
• Atributika – 1 438 €
• Išankstiniai apmokėjimai – 5 421 €
• Pirkėjų skolos – 3 747 €
• Kitos gautinos sumos – 2 170 €
• Skolos tiekėjams – 846 €
• Gauti išankstiniai apmokėjimai – 1 824 €
• Kitos mokėtinos sumos – 6 €
Finansavimo sumos:
• Nario mokesčiai – 22 893 €
• Fondation Du scoutisme Mondial – 3 000 €
• Covid19 dotacijos – 5 522 €



Veiklos rezultatų ataskaita
Veiklos sąnaudos:
• Prekių pardavimo pajamos – 13 884 €
• Pardavimo pelnas – 9 689 €
• Edukacijos, paslaugos, renginiai – 858 €
• Veiklos sąnaudos:

• Darbo užmokestis: 27 072 €
• Ekspl. ir ryšiai: 8 245 €
• Transportas: 4 453 €
• Maitinimas: 6 680 €
• Apskaitos, teisinės pasl.: 5 460 €
• Trumpalaikis turtas: 5 321 €
• Narystės mok.: 1 586 €
• Kitos išlaidos: 6 527 €

• Kitos sąnaudos:
• Suteikta parama: 500 €
• EuroJam: 1 617 €
• Mokesčių ir kt. finansinės: 408 €



Finansavimas
Valstybės biudžeto lėšos:
• JRD – 18 244 €
• TMD – 2 000 €
• JTBA – 5 627* €

Savivaldybių biudžeto lėšos:
• NVŠ – 120 117 €
• Vilniaus m. sav. – 6 410 €

Kitas finansavimas:
• LS nario mok. – 24 099 €
• 2 % - 2 554 €
• Renginių mokesčiai – 11 123 €
• Parama – 6 402 €
• Fondai – 3 000 €
• Nuspalvink Lietuvą – 1 545 €

• Covid19 – 20 654 €





Tarybos ir Kontrolės komisijos išvados 
apie veiklos ir finansinę ataskaitas



LS tarybos išvada

Tarybos pirmininkė Rūta Pupelė



LS kontrolės 
komisijos išvada
Kontrolės komisijos narys 
Paulius Šukys 



Lietuvos skautijos etikos 
komisijos 2020 m. veikla

Etikos komisijos pirmininkė Jolita 
Buzaitytė-Kašalynienė



Lietuvos skautijos 
tarybos ataskaita

Tarybos pirmininkė Rūta Pupelė



Veiklos kryptys:
-Strategija ir dokumentacija
-Komunikacija ir advokacija
-Finansai ir juridiniai vienetai
-Pirmijos ir juridinių vienetų 
konsultacijos

19 nustatytų tikslų
Veikė 17 tarybos narių
6 posėdžiai ir 5 neformalūs 
pasitarimai (gyvai ir nuotoliu)



Strategija ir dokumentacija 
(J. Lukaševičiūtė)

Darbas Atsakingas Rezultatas

Vyresniškumo laipsnių nuostatų peržiūrą Donata Laurinaitytė JPS sutarimu perkelta į 2021 m.

Uniformos nuostatų peržiūra Donata Laurinaitytė ir Monika Paulauskaitė

Parengti žiemos uniformos projektai, derinama su tiekėjais 
pasiūlymai. 

Parengti atnaujinti nuostatai, su vizualizacijomis ir pateikti 
tvirtinimui. Patvirtinta

Struktūrinių nuostatų peržiūra Rūta Pupelė ir Saulius Arlauskas Pradėti peržiūrėjimo darbai kartu su Kontrolės komisija. 

Etikos nuostatų atnaujinimo pasiūlymo rengimas Povilas Dabrila
Su Etikos komisija peržiūrėti nuostatai, parengtas 

pasiūlymas. Etikos komisija rengia atnaujinimo pasiūlymą.

Kontrolės nuostatų pasiūlymo rengimas Povilas Kripas  Pradėti peržiūrėjimo darbai kartu su Kontrolės komisija. 

Strategijos  peržiūra Povilas Kripas ir Paulius Ribakovas
Parengtas strategijos atnaujinimo pasiūlymas. Sudarytas 

strategijos uždavinių vertinimo rodiklių pasiūlymas. Parengta 
viešo rodiklių vertės suderinimo procedūra. 

Vyr. Skautininko atrankos ir vertinimo  sistema
Justina Lukaševičiūtė ir Paulius Ribakovas Parengta vyr. skautininko atrankos, metinio ir strateginio 

vertinimo tvarka. 



Komunikacija ir advokacija
(P. Dabrila)

Darbas Atsakingas Rezultatai

Ataskaita, naujienlaiškis informacijos sklaida apie 
Tarybos veiklą Kristina Podėnaitė, Karolis Žemaitis, Povilas Dabrila

Parengtos ir paskelbtos ataskaitos už tris Tarybos 
posėdžius. 

Parengtas ir paskelbtas straipsnis apie Tarybos veiklos 
principus.

Atstovų mokymai ir delegatų duomenų bazė Povilas Dabrila ir Kasparas Vaičelis
Mokymų programa ir komanda surinkta, dėl 

pandemijos perkeltas vykdymas. Duomenų bazė 
pradėta rinkti. 

Veiklos sutarčių pasirašymai Rūta Pupelė Dalyvauta sutarčių pasirašomuose. 

Bendradarbiavimo sutarčių rengimas Povilas Dabrila ir Gytenis Mackevičius Parengta sutartis su Jubiliejinės stovyklos viršininku. 

Darbas su seniūnais Mangirdas Šlapelis Surinkta seniūnų grupė, vykdoma komunikacija

Krizių valdymo planas Tomas Broga, Paulius Ribakovas, Povilas Kripas
Parengtas kraštų ir didelių renginių krizių valdymo 

planas. Rengiamas, stovyklų krizės planą ir paruoštukas 
skautui.



Finansai ir juridiniai vienetai
(M. Paulauskaitė)

Darbas Atsakingas Rezultatai

Sukurti finansines formas LS renginiams, veikloms Saulius Arlauskas ir Monika Paulauskaitė Sukurtas testuojamas .xls failas, kuriama tekstinė 
dalis. Planuojama paleisti į gyvenimą iki birželio 1 d.

Finansų, biudžeto sistemos peržiūra Povilas Kripas Numatyta įgyvendinti 2021 m. 

Parengti partnerių ir naudos galimybių sąrašą (pagal 
sutartis) 

Povilas Dabrila Numatyta įgyvendinti 2021 m. 

Darbas su juridiniais asmenimis Gytenis Mackevičius, Povilas Dabrila ir Vaidas Ulkė Parengta sutartis su Akelos akademija. Parengta 
sąmata.

Atnaujinta sutartis ir konsultuojamas VSC Monika Paulauskaitė Parengta nauja VSC sutartis, konsultuota dėl 
atnaujintų ataskaitų rengimo ir peržiūrėtos 

ataskaitos.

Skautiška parduotuvė Monika Paulauskaitė Atlikta inventorizacija, sutartas sekančių veiksmų 
planas.



Pirmininkas
(R. Pupelė)

Darbas Atsakingas Rezultatai

Vyresniškumo laipsniai ir ordinų teikimas Lina Dovydaitienė Suteikti 31 paskautininko, 10 – skautininko ir 2 vyr. 
skautininko vyresniškumo laipsniai. Skirti 5 ordinai. 

Delegatų organizacijos atstovavimui atranka ir 
rengimas

Povilas Dabrila Parengtos delegacijos LiJOT ir WOSM renginiams. 

Organizavo posėdžius Rūta Pupelė Suorganizuoti 6 posėdžiai ir 5 neformalūs 
pasitarimai.

Tarybos veiklos organizavimas Rūta Pupelė Tarybos įvadinė sesija – konsultacija, tarybos veiklos 
planavimo posėdis

Pirmijos ir juridinių vienetų konsultavimas Rūta Pupelė
Visi pirmijos skyriai ir VSC atstovas turėjo paskirtą 

tarybos narį konsultacijoms. Visi bendravo ne rečiau 
nei kartą per ketvirtį. 

Vyr. skautininkės užduočių formavimas Rūta Pupelė Užtikrinta komunikacija ir veiklos koordinavimas su 
vyr. skautininke. Pasirašyta darbo sutartis. 



Iššūkiai ateinančiai kadencijai

1. Naujos pirmijos ir vyr. skautininko sėkmingas 

integravimas

2. Strategijos uždavinių vertinimo atnaujinimas

3. Nuostatų peržiūra ir atnaujinimas remiantis 

jaunimo programos gairėmis



Dievui, Tėvynei, Jūrai ir Artimui





Lietuvos skautijos strategija 
2019-2022 m. 

Prioritetai:
1. Neformalaus ugdymo politika ir 

socialinė atsakomybė 
2. Organizacijos plėtra ir stiprinimas 



Lietuvos skautija – savivaldybių partnerė 
jaunimo neformaliojo ugdymo klausimais 

Uždavinys Siekis 2020 m. Rezultatas

Lietuvos skautijos veikla oficialiai 
pripažįstama kaip neformaliojo 

ugdymo ir savanoriška veikla visose 
Lietuvos savivaldybėse 

5o% Lietuvos savivaldybių turi 
bendradarbiavimo sutartis su 

LS

68% Lietuvos savivaldybių turi 
bendradarbiavimo sutartis su LS

Kiekvienoje savivaldybėje kurioje 
veikiame, Lietuvos skautija turi 
atstovus regioninėje jaunimo 

organizacijų taryboje arba jaunimo 
reikalų taryboje 

50% nuo savivaldybių, kuriose 
veikiame

50% nuo savivaldybių, kuriose veikiame

Lietuvos skautija turi atstovą 
Jaunimo reikalų taryboje 

nacionaliniu lygmeniu
1 atstovas

1 skautas veikia Jaunimo reikalų taryboje 
nacionaliniu lygiu

Rodikliai pasiekti, tačiau nevertinamas pasiektų rodiklių nauda organizacijai, nėra aišku skirtų resursų 
efektyvumas.



Lietuvos Respublikos 
įstatymai  sudaro sąlygas Lietuvos 
skautijos veiklai

Uždavinys Siekis 2020 m. Rezultatas

Inicijuota reguliari Lietuvos 
skautijos veiklą reglamentuojančios 

teisinės bazės peržiūra ir 
identifikuotas reglamentuojantis 

reguliavimas

Sukurta ir nuolatos 
atnaujinama duomenų bazė Nesukurta.

Lietuvos skautija atstovauja savo 
interesams drauge su strateginiais 

partneriais

Užtikrintas NVŠ veiklos 
vykdymas LS

Užtikrintas

Uždaviniuose numatyti rezultatai per platūs ar pertekliniai organizacijos turimiems resursams. Sėkmingai 
plėtojama NVŠ veikla, tačiau nėra vertinamas poreikis kitų sričių atstovavimui.



Lietuvos skautija turi įrankius ir 
kompetencijas vykdyti neformalųjį ugdymą

Uždavinys Siekis 2020 m. Rezultatas

Lietuvos skautijos vienetų konsultacijai ir 
vietinių sąlygų dalyvauti NVŠ programoje 
sudarymui, dirba numatyti LS darbuotojai 

2 etatai 2 etatai

Dauguma Lietuvos skautijos draugovių 
teikia neformaliojo ugdymo paslaugas 
savo savivaldybėse ir dalyvauja NVŠ 

programoje

50 54

Lietuvos skautijos vadovai turi 
kompetencijas rengti ir teikti 

neformaliojo ugdymo programas
70% Nėra duomenų

Organizacijoje kokybiškai užtikrinama NVŠ veikla, tačiau nėra kompetencijų ir įrankių įvertinti, kaupti 
informaciją apie vadovų pasirengimą vykdyti šias veiklas



Lietuvos skautija yra auganti 
organizacija

Uždavinys Siekis 2020 m. Rezultatas

Išaugęs narių skaičius – 5000 narių 
iki 2022 m.

800 naujų narių 3011 narių (+3,3%)

Išaugęs vadovų, dirbančių su 
vaikais, skaičius – 700 vadovų iki 

2022 m.
53 naujų vadovų Iš viso yra 364 vadovai su pareigomis. 

Lietuvos skautija veikia ir turi 
vienetus visose 60 Lietuvos 

savivaldybių
18 naujų savivaldybių Informacija nevertinta

Reguliariai dirba ne mažesnis kaip 5 
samdomų darbuotojų biuras 

5 5

Veiklos įgyvendinamos, iki pandemijos registruojamas narių skaičiaus augimas, tačiau už 2021 m. susimokėjo 7 
proc. mažiaus narių. 



Lietuvos skautijoje vykdoma 
vieninga jaunimo programa

Uždavinys Siekis 2020 m. Rezultatas

Kiekvienai amžiaus grupei paruoštos ir 
reguliariai peržiūrimos, vertinamos ir 

tobulinamos jaunimo programos gairės

80 proc. vadovų gerai 
vertina

2 kartus per metus atlikti vertinimai, 
bendra informacija nevertinta 

Vadovai turi kompetencijas įgyvendinti 
jaunimo programą pagal parengtas 

programos gaires

80 proc vadovų dalyvavo 
JP mokymuose

Informacija netiksli

Visuose Lietuvos skautijos vienetuose 
yra vykdoma jaunimo programa pagal 

parengtas programos gaires
60% Informacija netiksli

Kartu su socialiniais partneriais 
draugovės vykdo socialinės 

atsakomybės projektus
20 Informacija netiksli

Uždaviniai įgyvendinami, tačiau gaunama informacija nėra tiksli ar sudėtingai įvertinama atsižvelgiant į 
siekiamą rezultatą



Struktūruota ir veikianti 
komunikacija

Uždavinys Siekis 2020 m. Rezultatas

Sukurta ir įgyvendinama 
komunikacijos strategija viduje ir 

išorėje
Įgyvendinama strategija Strategija parengta, nepatvirtinta

Užtikrinta, kad kiekvienas narys 
žino, supranta ir naudoja 

komunikacines žinutes

35 % narių žino ir naudoja 
komunikacines žinutes

Atlikta apklausa kurioje galima pastebėti 
tendencijas apie vidinę komunikacija ir 
įsitraukimą į ją tačiau duomenys yra 

pateikti diagramomis, kuriose pateiktos 
neaiškios skalės.

Uždavinių rezultatai suformuluoti netiksliai, nepatvirtinti strateginiai dokumentai. 



Kryptingai ugdoma lyderystė
Uždavinys Siekis 2020 m. Rezultatas

Įdiegta WOSM taikoma MOVIS 
sistema

30 žmonių Nevykdyta

Bent 5% jaunimo programoje 
dalyvavusių/dalyvaujančių narių 

užima lyderystės pozicijas
1 Nevykdyta

Organizacijos vystymuisi 
panaudojamos į tarptautines ir 

nacionalines struktūras ar/ir 
renginius deleguotų narių žinios

- Nenumatyta

Veiklos nevykdytos dėl kompetencijų ir metodologijos trūkumo. 



Savanorystė turi vertę ir įvaizdį 
organizacijos viduje

Uždavinys Siekis 2020 m. Rezultatas

Nariai supranta kas yra savanorystė 
Lietuvos skautijoje ir į ją įsitraukia

Savonorystės įvertinimo 
sistema vadovams. 

Kompetencijų sąrašas
Veikla nevykdyta

Nariai supranta kokias 
kompetencijas įgyja 

savanoriaudami Lietuvos skautijoje

60 % savanorių į savo CV 
įsirašo skautaujant įgytas 

kompetencijas

Veikla nevykdyta

Veiklos nevykdytos dėl kompetencijų trūkumo ir plačių, neaiškiai pateiktų užduočių.



Iššūkiai
1. Darbo su suaugusių žmonių pritraukimu ir motyvavimu 

kompetencijų trūkumas
2. Uždaviniuose naudojami neaiškūs ar daugialypiai 

apibrėžimai ir neaiškūs siekiami rezultatai
3. Nepritaikyti technologiniai ir metodologiniai įrankiai strategijos 

poreikiams ir rezultatams sekti (duomenų bazė, kompetencijų 
vertinimo įrankiai)

4. Staigiai ir radikaliai pasikeitusi veiklos įgyvendinimo aplinka
5. Esminiai organizaciniai pokyčiai veiklos įgyvendinimo 

lygmenyje



Siūlomi pakeitimai

1. Pratęsti Strategijos įgyvendinimo laikotarpį iki  2023 m. 

2. Papildyti strategiją sąvokomis: Vadovas, Socialinės 

atsakomybės projektas, Lyderystės pozicija.  

3. Atnaujinus terminą ir sąvokas, pagal tai atnaujinti 

uždavinių formuluotes



Sąvokos
• Vadovas – organizacijos narys dirbantis su vaikais ir jaunimu bei užimantis 

draugininko ar draugininko pavaduotojo pareigas. 
• Socialinės atsakomybės projektas – patyrusių skautų, vyresniųjų skautų 

draugovių ir gildijų vykdoma vieša veikla, skirta padėti bendrai visuomenei 
ar visuomenės grupei. Veikla vykdoma siekiant suteikti pagalbą ne 
organizacijos nariams, bet plačiajai visuomenei.

• Lyderystės pozicija – savanoriškos veiklos pareigos Lietuvos skautijoje, 
kaip draugininkas ir jo pavaduotojas, tuntininkas ir jo pavaduotojas, krašto 
seniūnas ir jo pavaduotojas, konferencijos pirmininkas ir jo pavaduotojas, 
Tarybos narys, Etikos komisijos narys, Kontrolės komisijos narys, 
Vyriausiasis skautininkas ir jo pavaduotojas, pavaduotojas Pirmijos 
skyriaus koordinatorius ir kitos pareigos, užimamos Tarybos spendimu 
deleguoti narį atstovauti organizaciją.



Siūlomi pakeitimai

1. Pratęsti Strategijos įgyvendinimo laikotarpį iki  2023 m. 

2. Papildyti strategiją sąvokomis: Vadovas, Socialinės 

atsakomybės projektas, Lyderystės pozicija.  

3. Atnaujinus terminą ir sąvokas, pagal tai atnaujinti 

uždavinių formuluotes





Iškilus sunkumams skambinti 
Gabrielė +37062033651 Aistė +370 61479646



Informacinė sesija 



Balsavimo rezultatų 
paskelbimas
Balsų skaičiavimo komisija 



Budėkime! 




