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Tarybos pirmininko žodis 
 

Broliai ir sesės, brangūs Lietuvos skautijos vadovai, 

 

Tarybos vardu noriu padėkoti jums už jūsų nuoširdų kasdienį darbą. Jūsų visų dėka išgyvenome dar 

vienus nelengvus metus. Su jūsų pagalba ne vienas jaunas žmogus Lietuvoje turėjo galimybę lengviau 

išgyventi praėjusių mokslo metų ilgalaikę izoliaciją, nuolatinį neapibrėžtumą paversti bent šiek tiek 

saugesniu ir labiau nuspėjamu, neprarasti ryšio su savo bendraamžiais. Tariame nuoširdų skautišką 

ačiū. 

 

Nelengvi praėję metai buvo ir LS nacionaliniame lygmenyje dirbantiems sesėms ir broliams. 

Praėjusiais metais besitęsianti pasaulinė pandemija ir pereinamasis laikotarpis pasikeitus vyriausiajai 

skautininkei, lėmė tai, kad organizacijos Pirmija ir Taryba turėjo dirbti dinamiškomis sąlygomis. 

Kintantis reguliavimas renginiams ir veikloms išbandė kantrybę nuolat bandant atliepti pandeminę 

situaciją, ieškant geriausių sprendimų, siekiant padėti LS nenutrūkstamai veikti bei siekiant padėti 

vienetams prisiderinti prie naujos realybės.  

Metai prasidėjo šiais iššūkiais:  

• Metus pradėjome su nepilna Pirmijos komanda, todėl skyrių koordinatoriams ir  savanoriams 

teko didesnis krūvis nei įprastai; 

• Pasikeitusi skautavimo realybė suponavo naujus vadovų poreikius ir būtinybę juos atliepti bei 

pasiūlyti vadovus dominančias veiklas, prisitaikant prie iššūkių. Tai paskatino ieškoti naujų 

sprendimų; 

• Metus pradėjo nauja vyriausioji skautininkė, kuriai teko naujai susipažinti su darbo specifika, 

atrasti savo darbo būdus bei formuoti naują komandą.  

Įveikę iššūkius ir sunkumus, stengdamiesi  įgyvendinti skautų įkūrėjo mums paliktą nuostatą – ,,kur 

yra noras, yra ir kelias”, šiais metais turime: 

• Atnaujintą programos vadovams paketą: įvyko pirmasis vadovų savaitgalis, sąskrydyje buvo 

išbandomas naujas formatas; 

• Po gana sudėtingo komandos formavimo proceso, pagaliau turime pilną Pirmijos komandą; 

• Kryptingai vykdomą Strategiją. Pirmija, naudodamasi Tarybos parengtu įsivertinimo įrankiu, 

gali efektyviau vykdyti strategiją ir darbuotis tikslingiau; 

• Augantį skautijos biudžetą. 

Nepaisant iškilusių iššūkių, šiandien galime džiaugtis pasiektais Pirmijos darbo rezultatais, tačiau 

skautas visada stengiasi augti ir tobulėti, todėl ateityje Pirmijos laukia nemažai kitų darbų ir iššūkių: 

• Mokymų ir motyvacinės sistemos atnaujinimas; 

• Vadovų paramos ir pritraukimo stiprinimas; 

• Strategijos įgyvendinimas ir užbaigimas. 

Tikime, jog išlaikant dabartinį Pirmijos pagreitį, šie iššūkiai įveikiami. 

 

Lietuvos skautijos taryba vertina Pirmijos atliktą darbą ir teikia šią ataskaitą Suvažiavimui tvirtinti. 

 

Lietuvos skautijos tarybos pirmininkas Povilas Dabrila 
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Organizacijos nacionalinio lygmens sudėtis 
 

LS tarybos sudėtis 

Tarybos pirmininkas(-ė):  

J. sktn., gint. Rūta Pupelė (Šmitaitė) (iki 2021-03-19) 

Sktn., sk. v. Povilas Dabrila (nuo 2021-03-20) 

Tarybos pirmininko pavaduotojai:  

Sktn., sk. v. Povilas Dabrila (iki 2021-03-19) 

Sktn., vyr. sk. Monika Paulauskaitė (nuo 2021-04-11)  

Psktn., sk. v. Teodoras Mindaugas Ramanauskas (nuo 2021-04-11)  

Tarybos nariai:  

XXIV kadencija: 

Gilv., sktn., sk. v. Saulius Arlauskas  

J. vyresn. sktn., bud. Tomas Broga  

Psktn., sk. v. Aivaras Čenkus  

Sktn. Mangirdas Šlapelis 

Gilv., sktn., sk. v. Vaidas Ulkė  

Psktn., sk. v. Karolis Žemaitis  

Gilv., sktn., vyr. sk. Lina Dovydaitienė  

Sktn., sk. v. Povilas Kripas 

Psktn., vyr. sk. Donata Mikalauskienė 

Psktn., sk. v. Gytenis Mackevičius 

Gilv., sktn., vyr. sk. Kristina Podėnaitė 

Psktn., sk. v. Paulius Ribakovas 

Gilv., psktn., sk. v. Kasparas Vaičelis 

XXV kadencija: 

Gilv., sktn., vyr. sk. Lina Dovydaitienė  

Sktn., sk. v. Mantas Kalaušis  

Sktn., sk. v. Povilas Kripas 

Psktn., vyr. sk. Donata Mikalauskienė 

Psktn., vyr. s. Eglė Liagaitė  

Psktn., sk. v. Gytenis Mackevičius 
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Psktn., vyr. sk. Akvilė Milkevičiūtė 

Gilv., sktn., vyr. sk. Kristina Podėnaitė 

Psktn., sk. v. Paulius Ribakovas 

Psktn., sk. v. Paulius Serapinas  

Gilv., psktn., sk. v. Kasparas Vaičelis 

J. sktn., gint. Laura Varžinskienė  

Sktn. Janina Žvirblytė-Paslavičienė 

 

 LS kontrolės komisijos sudėtis  

Kontrolės komisijos pirmininkas (-ė): 

Psktn., vyr. sk. Indraja Vaitkūnaitė (iki 2021-08-04)  

Sk. v. Vaidotas Misiūnas (nuo 2021-08-04) 

Nariai: 

Sk. v. Vaidotas Misiūnas (iki 2021-08-04) 

Sk. v. Giedrius Nareckas 

Sk. v. Paulius Šukys 

Psktn., vyr. sk. Gabrielė Taujanskaitė 

Psktn., vyr. sk. Indraja Vaitkūnaitė (nuo 2021-08-04) 

 

LS etikos komisijos sudėtis 

Etikos komisijos pirmininkė:  

Gilv., vyr. sktn., vyr. sk. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė 

Nariai: 

J. sktn., gint. Asta Kederytė 

J. sktn., bud. Jurgis Uleckas 
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LS pirmijos sudėtis 

Vyriausioji skautininkė:  

Psktn. Akvilė Bartaševičiūtė (l. e. p.  nuo 2021-01-12) 

Vyriausiosios skautininkės pavaduotoja: psktn., vyr. sk. Agnė Dambrauskaitė (nuo 

2021-05-25) 

Administracijos skyriaus koordinatorė:  

Gilv., sktn., vyr. sk. Aistė Praškevičiūtė 

Administracijos skyriaus koordinatorės pavaduotoja: psktn., vyr. sk. Vaida 

Vaitkevičiūtė (nuo 2021-12-01) 

Komunikacijos skyriaus koordinatorė:  

Psktn., vyr. sk. Vaida Vaitkevičiūtė (iki 2021-11-30)  

Pat. sk. Greta Svirupskytė (nuo 2021-12-01) 

Žmogiškųjų išteklių skyriaus koordinatorė:  

Psktn., vyr. sk. Justina Milutytė (iki 2021-02-03)  

Psktn., vyr. sk. Liveta Alaveckaitė (nuo 2021-02-18) 

Mokymų koordinatorė:  

Psktn., vyr. sk. Taida Gorodeckytė (nuo 2021-04-01 iki 2021-09-14)  

Finansų ir paramos pritraukimo skyriaus koordinatorius:  

Sk. v. Ignotas Gaidamavičius (nuo 2021-05-25) 

Nacionalinių programų skyriaus koordinatorė:  

Psktn., vyr. sk. Gabrielė Grybaitė (iki 2021-07-26)  

S. sk. Gustė Vyšniauskytė (nuo 2021-10-06) 

Jaunimo programos skyriaus koordinatorė:  

Psktn., vyr. sk. Barbora Drąsutytė (iki 2021-03-20)  

Vyr. sk. Milda Kasperavičiūtė (nuo 2021-09-28) 

Užsienio ryšių skyriaus koordinatorius:  

Sktn. Matas Daunys (iki 2021-10-31)  

Sk. v. Vainius Mirskis (nuo 2021-11-01) 
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LS organizacijos valdymas 

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, nes šis valdžios organas atlieka 

fundamentalias funkcijas: keičia LS įstatus ir LS buveinę; tvirtina LS strategiją; renka ir atšaukia 

Tarybos, Etikos bei Kontrolės komisijų narius; tvirtina Kontrolės ir Etikos komisijų nuostatus; 

nustato LS narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydžius, jų mokėjimo tvarką; tvirtina praėjusių 

finansinių metų LS veiklos ataskaitą, priima sprendimą dėl LS pertvarkymo, reorganizavimo ar 

likvidavimo ir priima kitus tiesiogiai pavaldžius Suvažiavimui sprendimus. 

LS taryba, sudaryta iš 16 Suvažiavime išrinktų narių, koordinuoja Lietuvos skautijos veiklą, rūpinasi 

jos gerove bei augimu, formuoja LS strategiją; tvirtina visiems LS nariams privalomus atskirų sričių 

nuostatus (išskyrus Etikos ir Kontrolės komisijų) bei kontroliuoja jų įgyvendinimą; prireikus rengia 

LS įstatų pakeitimų projektus; tvirtina Vyriausiojo skautininko parengtą LS metų veiklos planą bei 

biudžetą; analizuoja Vyriausiojo skautininko pateiktą LS veiklos ataskaitą ir teikia privalomą įtraukti 

į ataskaitą išvadą; suteikia aukštesniuosius vyresniškumo (paskautininko, skautininko ir vyresniojo 

skautininko) laipsnius; apdovanoja aukštesniais LS ordinais; sprendžia kitus LS reikalus, 

nepriskiriamus Suvažiavimo kompetencijai; taip pat tvirtina Pirmijos skyrių koordinatorius, 

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, 

 

Lietuvos skautijoje nuolat veikia šie 

organai: LS taryba, vyriausiasis 

skautininkas(-ė) bei LS pirmija, LS 

kontrolės ir LS etikos komisijos. Pats 

aukščiausias organizacijos valdymo 

organas – Suvažiavimas, kuris šaukiamas 

kartą metuose (eilinis) arba esant poreikiui 

(neeilinis). 

 

Nuotrauka brolio Ryčio Rakausko 
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Visi Lietuvos skautijoje veikiantys valdžios organai yra vienodai svarbūs, jie užtikrina, 

kad organizacija nuolat augtų ir tobulėtų. Pirmija vykdo ir užtikrina Tarybos priimamų 

sprendimų įgyvendinimą, o Taryba tvirtina Pirmijos skyrių koordinatorius bei 

kontroliuoja Vyriausiojo skautininko veiklą ištisus metus. Taryba ir Pirmija nuolat 

komunikuoja ir siekia užtikrinti kuo efektyvesnį organizacijos augimą, kuris padėtų 

tiek nariams, tiek pačiai organizacijai ugdyti skautiškas vertybes, puoselėti 

patriotiškumą ir būti pavyzdžiu kitiems. Detalesnį organų aprašymą, veiklos pobūdį ir 

konkrečias sritis rasite Lietuvos skautijos internetinėje svetainėje www.skautai.lt 

 

 

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 organas, sudarytas iš Suvažiavime išrenkamų 3 asmenų, 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 organas, sudarytas iš Suvažiavime išrenkamų 5 asmenų, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotrauka sesės Emilės Jakimčikaitės 

 

http://www.skautai.lt/
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Kviečiame kandidatuoti į  Tarybą, Etikos bei Kontrolės komisijas! Norint, kad organizacija 

veiktų sklandžiai, reikalingas visų LS narių dalyvavimas ir įsitraukimas. Kiekvienas skautas, 

veikdamas nacionaliniame lygmenyje, padeda mūsų organizacijai užtikrinti narių kompetencijų 

kėlimą, savanorių palaikymą, kuria bei prisideda prie LS vizijos įgyvendinimo. 

Nacionalinis lygmuo – tai vieta, kurioje gali išbandyti save įvairiose srityse, tobulinti ne tik 

skautiškas, asmenines, bet ir darbinės specialybės kompetencijas, įgyti neįkainojamos patirties, 

plėsti savo bičiulių ir draugų ratą, o svarbiausia – daryti tai, kas tau labiausiai patinka dėl 

organizacijos, kurioje esi didelės šeimos dalimi! Prisijungęs prie LS vykdomųjų organų pamatysi, 

kaip yra generuojamos ir įgyvendinamos idėjos, kurių dėka Lietuvos skautija nuolat auga! 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS SKAUTIJOS NACIONALINIAME LYGMENYJE 

ESI VISADA LAUKIAMAS! 

 

 

 

 

Nuotrauka sesės Emilės Jakimčikaitės 
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Įžvalgos apie organizaciją 
 

2021 metus pradėjome su pokyčiais, kurie mus lydėjo visus metus. Atsisveikinę su buvusia Vyr. 

skautininke sese Ieva Brogiene, kuri įdėjo daug pastangų auginant Lietuvos skautiją, pasitikome 

naująją Vyr. skautininkę sesę Akvilę Bartaševičiūtę!  

Pilietiškumas – vienas svarbiausių dalykų, kuriuos puoselėja ir ugdo Lietuvos skautija. Tęsdami 

praeitų metų darbus, toliau savanoriškai padėjome aplinkiniams pandemijos laikotarpiu. Ne vienas 

mūsų organizacijos narys savanoriavo 

nacionalinėje iniciatyvoje „Stiprūs 

kartu“, prisidėjome prie asociacijos 

,,Petys už laisvę“ informacinės sklaidos, 

kviesdami Lietuvos piliečius ištiesti savo 

pečius už laisvę, kad visi galėtume kuo 

greičiau grįžti į mums įprastą gyvenimą. 

Padėdami užtikrinti sklandesnę 

vakcinaciją, skautai prisidėjo prie masinės 

vakcinacijos, dirbdami kartu su Lietuvos 

šaulių sąjunga bei Raudonojo kryžiaus 

savanoriais, koordinavo žmonių srautus ir 

registravo atvykusius vakcinuotis. 

Taip pat, kartu su kitomis nevyriausybinėmis jaunimo organizacijomis prisidėjome prie iniciatyvos 

,,Padėsiu mokyti(s)“, tokiu būdu padėdami mokiniams prisijungti prie mokymosi sistemų, atlikti 

namų darbus, suteikdami emocinę pagalbą. Šia iniciatyva siekėme, kad būtų užtikrintas sklandus 

mokymosi procesas mokiniams, neturintiems tinkamų sąlygų mokytis namuose arba patiriantiems 

mokymosi sunkumų, ir būtų suteikta visapusiška pagalba.  

Lietuvai susidūrus su migrantų krize Lietuvos skautija kartu su kitomis nevyriausybinės 

organizacijomis reguliariai lankėsi užsieniečių sulaikymo bei apgyvendinimo vietose ir stengėsi 

atliepti elementarius pažeidžiamiausių žmonių poreikius ir kvietė visuomenę prisidėti. 

Didžiuojamės Lietuvos skautijos nariais ir savanoriais, kurie kiekvieną dieną, vedami skautiškų 

vertybių, stengiasi ir dirba tam, kad pasaulis būtų gražesnis ir prisideda prie mūsų organizacijos 

populiarinimo bei gero įvaizdžio kūrimo. Lietuvos skautijos nariai taip pat pasižymėjo LiJOT 

prezidento rinkimuose: abu kandidatai buvo ilgamečiai Lietuvos skautijos nariai, daug metų dirbę 

organizacijos gerovei.  

Nuotrauka sesės Ramunės Matulevičiūtės 
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Šiais metais galime ypatingai pasidžiaugti šiais mūsų organizacijos nariais: 

• Globalios Lietuvos apdovanojimų laureate kategorijoje ,,Už globalią patirtį pandemijos 

iššūkiams“ buvo įvertinta ,,Jorės“ vyr. skaučių draugovės sesė Elena Archipovaitė; 

• Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu ,,Tarnaukime Lietuvai“ buvo 

apdovanotas brolis Jonas Dragūnas už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje; 

• LiJOT ,,Metų geriausiųjų“ rinkimuose brolis Kasparas Vaičelis buvo išrinktas Metų 

jaunimo organizacijų lyderiu.  

Hip valio! 

Dėl susiklosčiusios pandeminės situacijos, laikantis visų saugumo reikalavimų, dalis renginių buvo 

perkelti į virtualią erdvę. Siekdami išlaikyti skautišką dvasią ir pasiilgę brolių bei sesių, į renginius 

jungdavosi skautai iš visos Lietuvos, tai stiprino mūsų, kaip 

organizacijos, narių vieningumą.  

Vasario 22 d. švęsdami skautų įkūrėjo 164 gimtadienį, 

skautai jungėsi į gyvą transliaciją ir visi kartu (kad ir kur 

bebūtų) pasitiko saulę, skaitė paskutinį Roberto Baden-

Powell laišką bei pagerbė skautų įkūrėją saliutu! O Telšių 

tunto skautai parodė savo išradingumą žygiuodami – 

kiekvienas skautas išvaikščiojo jam skirtą raidę, taip 

sudėliodami žodžius, už ką yra dėkingi R. Baden-Powell.  

Savo išradingumu mus stebino ir kiti skautai, viena iš jų sesė Gintarė Lideikaitė, kuri Youtube 

platformoje paleido 5 filmukų seriją ,,Skautiška mankšta kitaip“, taip praskaidrindama mūsų rutiną 

ir praplėsdama mūsų žinių bagažą. 

Pasiilgusi stovyklų ir besišypsančių skautų veidų, LS pirmijos delegacija lankėsi 17 stovyklų. 

Apsilankymų metu Pirmijos nariai ne tik bičiuliškai bendravo su skautais, bet ir buvo organizuojamos 

fokus grupės, siekiant supažindinti su Lietuvos skautijos organizacijos pasikeitimais, naujovėmis, 

išklausyti narių lūkesčius. Inicijuojamas nuolatinis bendravimas su nariais, organizuoti kraštų seniūnų 

posėdžiai, leido mums užtikrinti tiesioginę komunikaciją ir aiškumą. 

LS jūrų skautai nekantriai laukdami Lietuvos jūrų skautų šimto metų jubiliejaus, išsiruošė į vandens 

žygį Nemunu ,,100 vandens žygį“, kurio metu daugiau nei dvi savaites plaukė Nemunu senoviniais 

mediniais laivais ,,Jūratė", ,,Rusnietis" ir ,,Vykintas", taip pat legendinio kruizinio laivo ,,Titaniko" 

gelbėjimo valties kopija ,,Titanikas", trivietėmis kanojomis, portugališka irkline valtimi ,,Dory", 

švediška jūrine valtimi ir finišavo Klaipėdoje, Jūros šventės metu, kurioje ypatingas dėmesys buvo 

Nuotrauka Telšių tunto skautų 
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skiriamas tradiciniams ir istoriniams mediniams laivams. Štai taip ryžtingai ir ambicingai jūrų skautai 

ruošiasi savo gimtadieniui! 

Vienas iš 2021 m. Pirmijos tikslų buvo skatinti savanorystę skautijoje. Organizacijoje pastebimas 

vadovų stygius, todėl kūrėme savanorių pritraukimo strateginį planą. Tikime, kad jo įgyvendinimas 

padės pritraukti naujų savanorių, kurie ne tik leis mūsų organizacijai augti, bet ir tobulės kartu su 

mumis. Šiais metais buvo tęsiamas strategijos įgyvendinimas, siekta auginti organizaciją, užtikrinti 

kokybišką dirbą su esamais nariais ir vadovais, skatinti jų tobulėjimą. Siekiant stiprinti vadovų 

bendruomenę ir komunikaciją, suorganizuotas Vadovų savaitgalis – planuojama šį renginį 

organizuoti kas kelis mėnesius.  

Kiekvienais metais parengtas veiklos planas įtraukia šimtus savanorių į jo įgyvendinimą. Vienas iš 

siekių įgyvendinant strategiją – turėti bendradarbiavimo susitarimus su svarbiausiomis institucijomis 

ir savivaldybėmis, kad būtume pripažįstami kaip neformalaus ugdymo specialistai. Šiais metais 

vakcinacijos komunikacijos klausimais bendradarbiavome su Sveikatos apsaugos ministerija. Buvo 

įkurta laikinoji skautų draugų grupė LR Seime, kartu pradėti ruošti higienos normų stovyklose 

dokumentai, kurie 2022 metais bus pateikti tvirtinti Seimui. Didžiąją metų dalį LS pirmija neturėjo 

mokymų koordinatoriaus, todėl tam tikros veiklos perkeliamos į ateinančius metus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m. užbaigėme 

geromis nuotaikomis, 

pasiruošę tęsti darbus 

dėl mūsų organizacijos 

narių gerovės! 

 

Nuotrauka sesės Emilės Jakimčikaitės 
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Projektai 
 

• 2021 m. Lietuvos skautija visapusiškam arba daliniam veiklų finansavimui pateikė 10 

projektų paraiškas, iš kurių 6 buvo finansuotos, 1 laukiama atsakymo (finansavimo atveju 

veiklos bus vykdomos 2022-2023 m.).  

• 2 projektų finansavimo buvo atsisakyta dėl pandeminės situacijos, vieno projekto paraiška 

buvo atmesta. 

• Gauta 1 subsidija pagal LR SADM skirtą paramą NVO, nukentėjusioms nuo pandemijos. 

2021 m. Taip pat gauta subsidija finansuojama NVO fondo.  

• Lietuvos skautijos vykdytuose projektuose dirbo: Akvilė Bartaševičiūtė, Agnė 

Dambrauskaitė, Vaida Vaitkevičiūtė, Aistė Praškevičiūtė, Liveta Alaveckaitė, Taida 

Gorodeckytė.  

• 2021 m. iki spalio mėnesio buhalterines paslaugas teikė UAB „Skailita“, nuo spalio mėnesio 

UAB „Tobulas balansas“.  

• 2021 m. su NVŠ dirbo dvi įdarbintos darbuotojos: Janina Žvirblytė-Paslavičienė ir Irma 

Gorytė. 

 

 

Verta atkreipti dėmesį 

 

• Šiais metais LS pirmijoje buvo daug 

pokyčių, turime 7 naujus skyrių 

koordinatorius.  

• 2021 m. NVŠ programoje dalyvavo 54 

LS vienetai.   

• Mūsų organizacija neteko apie 7% 

narių, didesnis narių sumažėjimas 

Kauno ir Tauragės kraštuose. Nuo 

2018 m. pastebima narių skaičiaus 

stagnacija – nėra nei didelio 

sumažėjimo, nei padidėjimo. 

• Didžiausią narių dalį organizacijoje sudaro jaunesnieji skautai be skautai.  

• Šiais metais pradėjo veikti Finansų ir paramos pritraukimo skyrius. 

Nuotrauka sesės Emilės Jakimčikaitės 
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Lietuvos skautijos ir VŠĮ „Vilniaus skautų centras” 

bendradarbiavimas 
 

Stovyklos: 

Vasarą vyko 5 vasaros stovyklų pamainos: 

• „Skautai neskautams“ Širvintų r. (3 pamainos, stovyklas įgyvendino suburta mišri 

skautų vadovų komanda); 

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

• „Jūrų skautai neskautams“ Birštono r. 

Bendras dalyvių skaičius – 453 vaikai. 

Tai pat vyko 4 dienos stovyklos „Skautai neskautams“ Kauno mieste, iš viso jose dalyvavo 83 vaikai. 

 

Kitos edukacinės programos: 

2021-09-14 duomenimis yra įgyvendinta 25 edukacinės programos: 

10 – vaikų gimtadieniai; 

9 – edukacijos priešmokyklinio arba pradinio amžiaus vaikams (pvz. išleistuvių šventės) 

1 – skautorama klientų organizuojamoje vaikų stovykloje, pakartota 10 kartų; 

5 – įmonių komandos formavimo renginiai. 

2 planuoti įmonių renginiai žodiniu susitarimu yra nukelti į pavasarį. 

 

Bendri pastebėjimai apie stovyklas: 

1. Pandemijos įtaka: 

Vyriausioji skautininkė visą pavasarį kas antrą savaitę dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

organizuojamuose pasitarimuose su Ministre Pirmininke, Sveikatos apsaugos ministerijos ir 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovais bei kitų nevyriausybinių organizacijų vadovais. 

Pasitarimų metu buvo aptariama pandeminė situacija, jos valdymas, daug dėmesio skirta ir 

neformalaus ugdymo situacijai šalyje bei ribojimams švietimo sektoriuje. Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė tik vasaros pradžioje patvirtino nutarimą su reikalavimais vasaros stovyklų 
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organizavimui. Tai paveikė ir vykdomas Skautai neskautams stovyklas. Dėl šios priežasties didžiąją 

dalį dalyvių tėvų teko apie tai informuoti prieš pat stovyklas – todėl dalis dalyvių atsisakė dalyvauti. 

2. Dalyvių pritraukimas: 

Į pirmas dvi pamainas, vykusias liepos 2-8 d. ir 10-16 d., nebuvo surinktas siektinas dalyvių skaičius 

– atitinkamai 73 ir 88 vietoj 100. Dalis dalyvių persikėlė savo registracijas iš šių pamainų į 3 pamainą. 

Dėl privalomos saviizoliacijos, sveikatos ar kitų priežasčių – trečioje pamainoje dalyvavo 112 vietoj 

numatyto 100. 

Daromos prielaidos, kodėl trūko dalyvių: 

• I-II pamainos dubliavosi su LS Kernavės tunto stovykloms „Kernavės vadovai kviečia“, 

geografiniu atžvilgiu, stovyklas skyrė tik 10 km., o žinutės, skleidžiamos apie stovyklas, buvo 

panašios – neskautai kviečiami išbandyti skautiškas veiklas. 

• Daugėja skautiškų stovyklų neskautams, organizuojamų kitų organizacijų, pvz. Baltijos jūrų 

skautų. 

• Reikalavimai pandemijos kontekste – dalies tėvų netenkino privalomumas testuotis ar turėti kitus 

reikalingus dokumentus (duomenys, kiek tiksliai buvo tokių klientų, nebuvo renkami). 

• IV pamainoje Šiauliuose dalyvavo 77 vietoj planuotų 80 dalyvių.  

• „Jūrų skautai neskautams“ pamaina buvo užpildyta sėkmingai – 103 dalyviai (planuota – 100), 

praėjusiais metais likus savaitei iki šios stovyklos buvo užpildyta tik 30 proc. Numatytų vietų. 

• Dienos stovyklos Kaune organizuotos pirmą kartą, tačiau dalyviai surinkti buvo lengvai – dėl 

numatyto dalyvių skaičiaus net negalėjome priimti visų norinčiųjų. 

 

3. Stovyklų kokybė: 

Siekdami tobulėti, prašėme stovyklų dalyvių 

užpildyti stovyklos kokybės vertinimo anketą. Ją 

užpildė 152 respondentai. 

Atsakymų apibendrinimas: 

Dalyviams patiko: vadovų bendravimas su 

vaikais, įtraukiančios veiklos, kurios skatino 

savarankiškumą, ugdė pasitikėjimą savimi. Aiški 

komunikacija su tėvais prieš stovyklą ir jos metu.  Nuotrauka iš ,,Skautai neskautams“ Facebook puslapio 
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Dalykai, kuriuose reikėtų pasitempti: išreikštas aktyvesnių veiklų poreikis, dienos stovyklų metu 

pasigesta daugiau sveiko maisto (atsižvelgdami į atsiliepimus po pirmųjų stovyklų, meniu buvo 

pakeistas). 

 

4. Vidinė komunikacija ir pasirengimas stovykloms: 

Komunikacija su viršininkais. 

Kaip ir kasmet, buvo organizuojamas visų vasaros stovyklų pamainų štabų nuotolinis susirinkimas, 

kurio metu pristatomos stovyklų programos, aptariami ūkiniai ir kiti klausimai, dalinamasi 

patarimais, siunčiama naujausia informacija apie 

pandemijos reikalavimus. 

Vadovų kompetencijų kėlimas. 

Suorganizuoti nuotoliniai „Ne(s)varbu“ mokymai 

specialiai „Skautai neskautams“ stovyklų vadovams. 

Suorganizuota 2 d. skautiška stovykla „Įgūdžių 

akademija“ – jos metu dalyviai mokėsi praktinės 

pirmosios pagalbos, orientavimosi, laužų kūrimo 

ypatumų. Visos žinios buvo perteikiamos praktiškai. 

 

Marketingas ir komunikacija: 

• Atnaujintas www.skautaineskautams.lt tinklalapis: sukurta tinklaraščio skiltis, pridėta 

informacija apie prisijungimą prie Lietuvos skautijos. 

• Atnaujintos sutartys su 2 informacijos apie vaikų vasaros stovyklas platintojais – Zigzag 

Travel ir www.visosstovyklos.lt 

• Sukurta Instagram paskyra: kanalas orientuotas į paslaugų, skirtų vaikams, reklamą. 

• Išleisti 2 reklaminiai filmukai stovykloms „Skautai neskautams“ ir „Jūrų skautai neskautams“.  

• Talpintas turinys Facebook paskyroje: raginimai registruotis į stovyklas, pirkti edukacines 

programas, dalintasi patarimais, aktualiais vykstantiems į stovyklą, informacija apie skautišką 

metodiką ir kt. Dalintasi įmonių edukacijų akimirkomis. Pirkta Facebook reklama. 

• Komunikacija klientams prieš stovyklą: buvo siunčiami informaciniai laiškai ir organizuojami 

nuotoliniai tėvų susirinkimai. Žiniasklaidos priemonėse patalpintas interviu skautavimo 

suaugusiems tema, taip pat duotas interviu Delfi.lt portalui. 

 

Nuotrauka iš ,,Skautai neskautams“ Facebook puslapio 

 

http://www.skautaineskautams.lt/
http://www.visosstovyklos.lt/
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Lietuvos skautija 2021 m. ir toliau vykdė Neformaliojo vaikų švietimo 

(NVŠ) programą 
 

2021 metais I pusmetyje 26, o II pusmetyje 23 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 po 2 val. per savaitę arba ne mažiau 8 

val. per mėn. Programoje visus metus, per ilgesnį ar trumpesnį laikotarpį dalyvavo apie 1200 vaikų 

ir jaunuolių.  Tai buvo jau esami nariai, ir naujai susidomėję skautybe. 73  vadovai pasinaudojo 

galimybe praturtinti savo skautiško vieneto veiklą: draugovės įgijo žygių ir sporto inventoriaus, stalo 

ir lauko žaidimų, muzikos instrumentų, uniforminės atributikos, dalyvavo muziejų edukacinėse 

programose, spektaklių peržiūrose 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 12 €, 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 LS Pirmija, dar 20 proc. skautų vadovai 

galėjo skirti kvalifikacijai tobulinti. Skautų vadovai šioje programoje dirbo savanoriškai, 

neatlygintinai. 

Programa įgyvendinta sėkmingai. Dauguma savivaldybių atstovų, vykdžiusių programos 

įgyvendinimo stebėseną, teigiamai vertino veiklų turinį, neformaliojo ugdymo metodus, vadovų 

kompetenciją. Sulaukta nemažai pagyrimų, tai skatina į skautybę įtraukti dar daugiau vaikų ir 

jaunuolių. 

Statistika pagal LS kraštus 

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

SAVIVALDYBĖ 
VAIKAI, 

JAUNUOLIAI 

SKAUTIŠKI 

VIENETAI 
VADOVAI 

SKIRTOS LĖŠOS, 

€ 

Alytaus kraštas 

Alytaus miesto 23 1 1 3135 

Alytaus rajono -   - 

Iš viso 23 1 1 3135 

Kauno kraštas 

Jonavos rajono 25 1 2 3330 
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Kaišiadorių rajono -    

Kauno miesto 75 3 2 12330 

Kauno rajono 20 1 1 2295 

Kėdainių rajono 

prie Panevėžio krašto dr.) 
26 1 1 3900 

Prienų rajono (1 dr. prie Kauno 

kr.) 
24 1 1 2137 

Raseinių rajono -    

Iš viso 170 7 7 23992 

Klaipėdos kraštas 

Klaipėdos miesto 54 3 4 7970 

Klaipėdos rajono 29 2 2 2900 

Kretingos rajono -    

Šilutės rajono 20 1 2 3300 

Iš viso 103 6 8 14170 

Marijampolės kraštas 

Kalvarijos -    

Kazlų Rūdos 56 1 2 6765 

Marijampolės nebedalyvauja    

Prienų rajono (3 dr. prie 

Marijampolės kr.) 
45 3 2 5960 

Vilkaviškio 25 1 1 4771,5 

Iš viso 126 5 5 17496,5 

Panevėžio kraštas 

Panevėžio miesto 91 6 6 13245 

Panevėžio rajono 109 5 5 22720 

Kupiškio rajono 12 1 2 1764 

Rokiškio rajono 22 1 1 2926 

Iš viso 234 13 14 40655 

Šiaulių kraštas 

Joniškio rajono 37 2 4 5349 

Pakruojo rajono 15 1 2 2400 

Šiaulių miesto 109 6 10 13770 

Šiaulių rajonas 39 2 2 6870 

Iš viso 200 11 18 28389 

Tauragės kraštas 

Šilalės rajono 11 1 1 990 

Tauragės 10 1 2 600 
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Šakių rajono 

(1 draugovė prie Tauragės kr.) 
33 1 1 4260 

Iš viso 21 3 4 5850 

Telšių kraštas 

Plungės rajono 30 2 2 4528 

Telšių rajono nebedalyvauja    

Rietavas nebedalyvauja    

Iš viso 30 2 2 4528 

Utenos kraštas 

Anykščių rajono -    

Molėtų rajono 21 1 1 3105 

Utenos rajono -    

Visagino 19 1 2 3610 

Zarasų rajono -    

Iš viso 40 2 3 6715 

Vilniaus kraštas 

Vilniaus miesto 64 3 7 9660 

Vilniaus rajono nebedalyvauja    

Iš viso 64 3 7 9660 

Jūrų skautų konferencija 

Kauno miesto 50 2 2 (prie Kauno) 

Vilniaus miesto 39 2 2 
(prie Vilniaus) 

 

Iš viso 89 4 4  

IŠ VISO 

28 savivaldybės 1100 57 73 154590,50 

(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. 54-osios 

LiJOT asamblėjos metu vyko ir LiJOT prezidento rinkimai, kurių metu antrai kadencijai buvo 

išrinktas brolis Lukas Kornelijus Vaičakas. Taip pat asamblėjoje dalyvavo Lietuvos skautijos 

delegacija. 

2019 m. rugpjūtį psktn., gint. Elena Sinkevičiūtė buvo išrinkta į Pasaulio skautų judėjimo 

organizacijos Europos skautų regiono komitetą trejų metų kadencijai. 2021 metais tęsė savo 

kadenciją. 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. 

Metų pradžioje brolis Matas Daunys kartu su Lietuvos šaulių sąjungos atstovais dalyvavo Ateitininkų 

federacijos pilietinio ugdymo pamokoje, kurioje kalbėjo apie tai, kaip nevyriausybinėse 

organizacijose yra ugdomas pilietiškumas, jo svarbą ir kaip kiekviena organizacija supranta 

pilietiškumo sąvoką. 

Vyr. skautininkė sesė Akvilė dalyvavo virtualioje konferencijoje ,,Stiprybės semiuosi iš Lietuvos“, 

skirtos Marijos Gimbutienės 100-mečio paminėjimui. Konferencijos metu buvo kalbėta apie Marijos 

gyvenimą, jos nuopelnus. Vyr. skautininkė kalbėjo apie pilietiškumo ugdymą ir palaikymą 

organizacijoje, apie skautų santykį su gamta. 

Panevėžio miesto savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos pirmininku išrinktas brolis Kasparas 

Vaičelis. Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos ,,Apskirtasis stalas“ prezidente antrajai kadencijai 

perrinkta sesė Gabrielė Kučytė, brolis 

Dominykas Masiulis tapo PAS biuro 

vadovu, į valdybą išrinkta sesė Viktorija 

Vingirevičiūtė, o sesė Kamilė Mockutė 

išrinkta Kontrolės komisijos pirmininke. 

PAS biurui taip pat priklauso sesė Marija 

Mažekaitė ir brolis Ignas Mekėlis. 

Panevėžio rajono savivaldybės Jaunimo 

reikalų tarybos visuotinio susirinkimo Nuotrauka brolio Vainiaus Mirskio 
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metu vienu pirmininku išrinktas brolis Dominykas Židonis.  

Lietuvos skautijos delegacija dalyvavo 42-ojoje 

Pasaulinės skautų judėjimo organizacijos (WOSM) 

Pasaulinėje Skautų konferencijoje. Nors konferencija 

pirmą kartą buvo virtuali, Lietuvos delegacija joje 

dalyvavo iš Vengrijos, kartu su kitomis Krokuvos grupės 

delegacijomis. Lietuvos skautijos organizaciją atstovavo 

Vyr. skautininkė Akvilė Bartaševičiūtė, Užsienio ryšių 

skyriaus koordinatorius Matas Daunys bei jo 

pavaduotojas Vainius Mirskis. Šiame renginyje taip pat 

savanoriavo Lietuvos skautijos nariai – PSJO Europos regiono savanorė sesė Beatričė Leiputė bei 

PSJO Europinio skautų komiteto narė sesė Elena Sinkevičiūtė.  

Prisidėdami prie pilietinių akcijų Vyr. skautininkė sesė Akvilė Bartaševičiūtė ir Tarybos narys brolis 

Paulius Ribakovas dalyvavo renginyje, kurio metu Lietuvos ir Baltarusijos organizacijos kartu 

pasodino šešiolika šermukšnių, pareikšdami palaikymą Baltarusijai ir joje gyvenantiems piliečiams.  

14-tajame pasauliniame skautų jaunimo forume dalyvavo 4 Lietuvos skautijos atstovai: delegacijos 

vadovas ir dalyvis brolis Vainius Mirskis, dalyvė Tarybos narė sesė Eglė Liagaitė, stebėtojais buvo 

Tarybos nariai brolis Paulius Serapinas ir brolis Teodoras Mindaugas Ramanauskas.  

 

40 Lietuvos skautijos narių sudalyvavo tarptautiniuose nuotoliniuose kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose šiomis temomis: įvairovė ir įtraukimas, saugumas, psichinė sveikata, PSJO renginiai, 

augimas, pajamų diversifikavimas, išorinis atstovavimas, advokatija, jaunimo programa, žmogiškieji 

ištekliai, komunikacija, skautiškos parduotuvės, finansavimas. Europinėje skautų ir skaučių 

akademijoje dalyvavo narė sesė Martyna Pociūtė. 

 

Šventiniu laikotarpiu skautai, kaip įprasta, gabeno Betliejaus taikos ugnį. Viena iš paskutinių stotelių 

buvo Prezidentūra, kurioje Lietuvos skautijos 

vyr. skautininkė sesė Akvilė Bartaševičiūtė ir 

brolis Emilis Varžinskas kartu su Lietuvos skautų 

sąjungos skautais įteikė ugnį prezidentui Gitanui 

Nausėdai ir poniai Dianai Nausėdienei.  

Nuotrauka sesės Akvilės Bartaševičiūtės 

Nuotrauka prezidento Gitano Nausėdos 
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2021 metais suteikti ordinai 

 

Ordinas Už nuopelnus suteiktas:  

Kauno kraštas: Odetai Autukaitei, Jonui Čeikauskui.  

Telšių kraštas: Olgai Alibajevai, Ingai Bumblauskaitei, Tadui Rokui Gečui, Irenai Jankauskienei, 

Simonai Kripaitienei, Kristinai Pilitauskienei.  

Jūrų skautų konferencija: Ugnei Martinaitienei, Miglei Marijai Tretjakovai.  

LS nacionalinio lygmens buvę ir esami savanoriai: Povilui Kripui, Karoliui Žemaičiui.  

 

Padėkos ordinas suteiktas:  

Jūrų skautų konferencija: Jonui Dragūnui  

Telšių kraštas: Viliui Viktoravičiui  

 

Lelijos ordinas suteiktas:  

Utenos kraštas: Daliai Mikelinskienei (Navickaitei)  

Panevėžio kraštas: Loretai Senkutei-Baumgartner  

 

Inkaro ordinas suteiktas:  

Jūrų skautų konferencija: Deividui Brokui, Aurimui Skorupskui. 

 

 

2021 m. suteikti aukštesnieji vyresniškumo laipsniai 
 

Jūrų skautų konferencija: Tomui Brogai – vyr. skautininko; Ugnei Skorupskaitei – skautininko.  

 

Marijampolės kraštas: Ginai Girdvainienei – paskautininko.  

 

Vilniaus kraštas: Jonui Čeikauskui – paskautininko; Arvydui Maksimovičiui – paskautininko; 

Dominykai Motiejūnaitei – paskautininko; Gintarei Lideikaitei – paskautininko;  

Justinai Zokaitei – paskautininko; Linai Ralytei – paskautininko; Saulei Andriulytei – paskautininko; 

Rytis Rakauskas – paskautininko; Akvilė Bartaševičiūtė – paskautininko; Aurėja Bilevičiūtė – 

paskautininko.  
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Svarbiausi 2021 m. LS veiklos partneriai ir rėmėjai 

DĖKOJAME  

visiems mūsų pagrindiniams partneriams ir veiklą finansavusiems fondams!  

Veiklų partneriai: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Suteikiamos nuolaidos su skautišku pažymėjimu:  
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Dalinių/einamųjų organizacijos veiklų rėmėjai:  

 

 

 

   

 

  

  
 

 

 

 

 

 

AČIŪ fiziniams asmenims, skyrusiems 1,2 proc. GPM  paramą mūsų 

organizacijai! 
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Lietuvos skautijos pirmijos veiklos ataskaita 

 

Jaunimo programos skyrius 

2021 m. skyriaus pagrindinis siekis buvo...  

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

 

Jaunimo programos skyriuje 2021 m. veikė: 

Koordinatorė:  

Psktn., vyr. sk. Barbora Drąsutytė (iki 2021-03-20)  

Sktn., vyr. sk. Milda Kasperavičiūtė (nuo 2021-09-28) 

Savanoriai:  

Psktn. gint. Ugnė Skorupskaitė – Programos gairės www.skautai.lt; 

Psktn., vyr. sk. Julija Barsienė – laukinių įgūdžių turinio atnaujinimas ir sklaida;  

Psktn., vyr. sk. Simona Bataitytė – ,,Pašnekesėlės“, JPS dalis draugininkų mokymuose;  

Psktn., vyr. sk. Urtė Alksninytė – laukinių įgūdžių turinio atnaujinimas; 

Sktn., sk. v. Domas Nutautas – JP atributika. 

2021 metais JPS kurį laiką gyvavo be koordinatoriaus, nuo spalio 1 d. koordinatorės pareigas pradėjo 

eiti sktn., vyr. sk. Milda Kasperavičiūtė. Nuo 2021 metų rudens JPS nebeturi nuolatinių savanorių – 

pradėtas veiklas baigė savanorės Ugnė Skorupskaitė, Julia Barsienė. 

 

Skyriaus veikla: 

2021 metais jaunimo programos skyrius toliau stebėjo Jaunimo programos kokybę (buvo atliktas JP 

,,PULSAS“) pagal 2020 metais nusistatytus kokybės standartus. Išanalizavus gautus rezultatus JP 

skyrius įsivardino programos sritis, kurias reikia tobulinti pačios programos ar komunikacijos bei 

mokymų aspektais.  

Nors darbų plane to nebuvo numatyta, išryškintos svarbiausios JPS sritys, kuriose būtų galima 

išbandyti naujus būdus, kaip efektyviai su mažais resursais pasiekti užsibrėžtus tikslus, suplanuoti 

http://vyr.sk/
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darbai 2022 metams: mokymų perstruktūravimas (naujo vadovo įvedimo programa), komunikacijos 

metodai (skambučiai, Online kursai). 

 

Skyriaus pasiekimai: 

1. Paruoštos Jaunimo programos gairės vadovams; 

2. Atnaujintas laukinių įgūdžių turinys, supaprastinta pat. skautų programos terminologija;  

3. Paruoštas pasiūlymas žemesniųjų vyresniškumo laipsnių nuostatams (kartu su Taryba);  

4. Baigti darbai atnaujintos informacijos talpinimui www.skautai.lt puslapyje; 

5. Pravesti Lyderių kalvės mokymai (neturint Mokymų koordinatoriaus). 

Problema, su kuria susiduria skyrius šiuo metu yra nuolatinių savanorių trūkumas. 

 

Ko bus siekiama 2022 metais? 

• Skyrius sieks išbandyti kuo daugiau 

metodų, padėsiančių vykdyti jaunimo 

programą vienetuose,  tuo pačiu 

padidinti programą vykdančių vienetų 

skaičių;  

• Bus skiriamas dėmesys vadovų 

palaikomajam mokymui, platinant 

informaciją apie Jaunimo programą: geroji patirtis, pagalbiniai leidiniai;  

• Bus koncentruojamasi ir tobulinami Jaunimo programos aspektai, kurie išgryninti JPS 

„PULSO“ metu;  

• Numatyta sukurti naujo vadovo įvedimo programą, stengiantis įtraukti Žmogiškųjų 

išteklių skyrių bei Mokymų koordinatorę; 

• Atributikos klausimas – esamos situacijos įsivertinimas; 

• Bus tęsiami vyr. skautų programos darbai: programos kokybės užtikrinimas, kokybės 

standartų nustatymas ir kokybės sekimo įrankis. 

 

 

 

Nuotrauka sesės Emilė Jakimčikaitės 

http://www.skautai.lt/
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Komunikacijos skyrius 

2021 m.  skyriaus pagrindinis siekis buvo... 

…vidinės ir išorinės komunikacijos atskyrimas: kanalų ir informacijos atskyrimas tikslinėms 

grupėms. 

 

Komunikacijos skyriuje 2021 m. veikė: 

Koordinatorė:  

Psktn., vyr. sk. Vaida Vaitkevičiūtė (iki 2021-12-01)  

Pat. sk. Greta Svirupskytė (nuo 2021-12-01) 

Savanoriai:  

Pat. sk. Greta Svirupskytė –  savanorė, Instagram ir išskirtinių vizualų žmogus (iki 

2021-12-01) 

Pat. sk. Tadas Sinkevičius –  grafinio dizaino ir vizualų žmogus;  

Pat. j. sk. Vilius Kasparavičius –  JST savanoris (2021-04-01);  

J. psknt. Vytautas Beniušis –  komunikacijos strategijos ir žinučių patariamasis žmogus;  

Sk. v. Rytis Rakauskas –  fotografas;  

Psknt., sk. v. Mindaugas Rimkus –  video montuotojas;  

Psknt., sk. v. Aivaras Čenkus –  atsakingas už www.skautai.lt 

 

Skyriaus veikla: 

Šiais metais atskirtos vidinės ir išorinės komunikacijos sritys: vidinei komunikacijai sukurtos 

Lietuvos skautijos narių bei Lietuvos skautijos vadovų grupės, taip pat palaikoma komunikacija el. 

laiškais, naujienlaiškiu; išorinės komunikacijos įrankiai –  socialiniai tinklai (LS Instagram paskyra, 

LS Facebook puslapis, www.skautai.lt bei LS Youtube kanalas). 

Parengta komunikacijos strategija, skirta kryptingam skyriaus darbui, strategijos tikslas –  užtikrinti 

tęstinumą pasikeitus skyriaus koordinatoriui.  

http://www.skautai.lt/
http://www.skautai.lt/
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Atnaujintas naujienlaiškio dizainas, įvestas vizualų vientisumas Facebook platformoje. 

Paruoštas scenarijus ir nufilmuoti reklaminiai filmukai, skirti 

informuoti ir supažindinti visuomenę, koki skirtingi yra  

skautai, kokiomis veiklomis jie užsiima, atskleidžiant, ką 

veikia suaugusieji organizacijos nariai. 

Tinklalapyje Skautai.lt atsirado oro skautų skiltis, patogesniam 

naudojimui atnaujintas meniu, sugrupuoti dokumentai pagal 

kategorijas. 

Atlikta apklausa, kurioje buvo pateikiami klausimai apie LS 

komunikacijos sričių atskyrimą ir komunikacijos aiškumą bei 

sklandumą. Parengta komunikacijos atmintinė nariams. 

 

Organizacijos pristatymas bendruomenėje –  kurčnebylių vaikų stovykloje ,,Pagava“. 

Vykdyta komunikacija su projektu ,,Padėsiu mokyti(s)“. 

 

Skyriaus džiaugsmai: 

2021 m. skyrius veikė struktūruotai ir sklandžiai. Įvairios veiklos leido įgyvendinti visas suplanuotas 

idėjas. Komunikacijos skyrius yra žavus tuo, jog jame atsiskleidžia kūrybiškumas, atsiranda galimybė 

kurti ir įgyvendinti naujus projektus.  

Šiais metais skyriuje labai stipriai buvo bendraujama su savanoriais, kurie nuolat mokėsi naujų 

dalykų. Skyriaus veiklas labiausiai orientavome į komunikacijos sričių atskyrimą ir jos palaikymą. 

 

Įžvalgos apie socialinius tinklus:  

• LS Facebook puslapis šiuo metu turi 7139 patikimus; 

• LS Instagram paskyra turi 1678 sekėjus; 

• Pagal tai, kiek žmonių susidomi keliamais įrašais, matoma tendencija, jog dalijimasis 

džiaugsmais –  narių pasiekimais, pokyčiais – pritraukia didesnį susidomėjimą; 

• Didesnis pasiekiamumas yra Facebook puslapyje; 

• Populiariausias 2021 metų įrašas Facebook – informacija apie naująją vyr. skautininkę. 

Nuotrauka sesės Vaidos Vaitkevičiūtės 

http://skautai.lt/
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Socialinių tinklų statistika: 

Facebook: 

Per metus +288 nauji sekėjai –  

moterys –  67%, vyrai – 33% 

Panašus pasiekiamumas 18-24 

metų ir 25-34 metų amžiaus 

grupėse. 

Lietuvoje mus stebi 82,4% 

sekėjų, iš kurių 30,2% yra iš 

Vilniaus. 

Instagram: 

Per metus +71 naujas sekėjas: 

moterys –  63,8% ir vyrai –  

36,2% 

Labiausiai pasiekiama 

amžiaus grupė –  18-24 metų 

asmenys. 

Lietuvoje mus stebi 63,4% 

sekėjų, iš kurių 29,5% yra iš 

Vilniaus. 

 

www.skautai.lt: 

Labiausiai skaitomi puslapiai: 

/skautui –  10,855 peržiūros 

/dokumentai– 6,415 peržiūros 

 /kontaktai – 4,519 peržiūros 

 

 

 

 

 

 

  

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

2021 m. skyriaus pagrindinis siekis buvo... 

...suburti stiprią ŽIS savanorių komandą, kuri kurtų tvirtą pagrindą būsimiems ir esamiems 

suaugusiems organizacijos savanoriams tobulėti, juos palaikytų, integruotų ir išlaikytų 

organizacijoje. 

 

 

Žmogiškųjų išteklių skyriuje 2021 m. veikė: 

Koordinatorės:  

Psktn., vyr. sk. Justina Milutytė (iki 2021-02-03)  

Psktn., vyr. sk. Liveta Alaveckaitė (nuo 2021-02-18) 

Mokymų koordinatorė:  

Psktn., vyr. sk. Taida Gorodeckytė (nuo 2021-04-01 iki 2021-09-14) 

Savanoriai: 

Psktn. Martyna Pociūtė –  M.O.V.I.S., motyvacija, suaugę skautybėje;  

Pat. sk. Rusnė Globytė –  skyriaus renginiai 

Pat. sk. Emilė Jakimčikaitė –  savanorių istorijos, savanorių į Pirmiją pritraukimas.  

ąVyr. sk. Viktorija Ambrazaitė 

Psktn., vyr. sk. Emilija Biterytė                  Prisijungė iš pareigų išėjus Mokymų koordinatorei 

Psknt. Martyna Pociūtė  

 

Skyriaus veikla: 

• Lietuvos skautijos pristatymai bendruomenėse: stovykla „Pagavukai”, „Telia“ renginys, 

„TrenkTuras“. 

• Parengta Kompetencijų matrica, kuri naudojama rengiant mokymus ir kitus ŽIS renginius. 

Matricoje išskirti pagrindiniai įgūdžiai, kuriuos turi arba įgauna savanoriai, vadovai ir kiti 

pareigas užimantys nariai. Ši matrica padės parengti kompetencijų įsivertinimo įrankius. 

Kompetencijų matrica buvo parengta remiantis buvusia matrica, vasaros diskusijomis 

(patirtimis) apie vykusius mokymus, turima informacija ir kitais susijusiai dokumentais. 
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• Siūlomos komandos stiprinimo programos ir mokymai vienetams –  įgyvendinti Pamario 

tunte, Marijampolės krašte. 

• Buvo siekta sukurti virtualių ženklelių sistema kompetencijų įsivertinimui –  perkelta į 2022 

metus. 

• Aplankyta 13 stovyklų, buvo organizuojamos focus grupės, siekiant susipažinti su vadovais, 

jų požiūriu ir esama situacija Lietuvos skautijos vienetuose. 

• Mentorystė ,,Padėsiu mokyti(s)“ projekte. 

• Suorganizuoti privalomieji, I ir II lygio draugininkų mokymai, Vadovų savaitgalis, Lyderių 

kalvė, pravestas skautiškas pradžiamokslis. 

• Pavasario pabaigoje buvo organizuotas vadovų vakaro laužas, jo metu kalbėta ir diskutuota 

apie vasaros stovyklas ir kokios kliūtys kyla jas organizuojant. Po susitikimo vadovams buvo 

paskelbtos rekomendacijos apie maitinimo organizavimą ir reikalavimus stovykloms.  

• Dalyvavome Tauragės krašto 

stovyklos štabo susirinkime, 

kuriame atsakinėjome          

į užduodamus klausimus.  

• Surinktos narių istorijos apie 

savanorystę organizacijoje. 

Pradėta Pirmijos savanorių 

motyvacinė sistema –  skirtas 

didelis dėmesys savanoriams, 

kurie prisideda prie Pirmijos 

veiklos. Siekta padaryti, kad 

Pirmijoje savanoriauti būtų įdomu ir naudinga. 

• Motyvacinė sistema lokaliems savanoriams „Ištark ačiū!“ (sukurta, bet įgyvendinimas 

perkeltas į 2022 m.). 

• Tikrojo mazgo riterio konkursas. 

 

 

 

 

 

Nuotrauka sesės Emilės Jakimčikaitės 
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Įdomioji statistika: 

• Privalomieji mokymai –  dalyvavo apie 90 vadovų; 

• Draugininkų mokymai –  I lygio mokymuose dalyvavo 14 dalyvių, II lygio mokymuose 

dalyvavo 16 dalyvių; 

• Skautiškas pradžiamokslis –  4 dalyviai;  

• Lyderių kalvė – 12 dalyvių. Programa buvo parengta pagal jaunimo programą 

(organizatorės: Emilija Biterytė, Agnė Dambrauskaitė, Milda Kasperavičiūtė); 

• Vadovų savaitgalis – dalyvavo 14 vadovų; 

• Vadovų sąskrydis „VadovAUK“; 

• 30 savanorių prisijungė prie kraštų vadijų; 

• 327 savanoriai aktyviai dirba su jaunimu.  

 

Tauragės krašto džiaugsmai – suorganizuota savaitgalinė vasaros stovykla. 

Panevėžio krašto džiaugsmai – džiaugiamasi augančiu jaunimu ir jų iniciatyvomis. Krašte veikia 

Panevėžio krašto patyrusių skautų štabas, kuris vykdo projektus ir buria patyrusius skautus. Labai 

glaudžiai bendraujama su Vilniaus krašto Šventaragio tuntu, dalijamasi patirtimi, vedami bendri 

renginiai. 

Kauno krašto džiaugsmai – per metus laiko atsirado ne viena nauja draugovė ir suaugusių 

skautybėje vienetas. 

Marijampolės krašto džiaugsmai – draugovės skautų darbas ,,Lions“ klubo vaikų vasaros 

stovykloje. Krašte atsirado naujų suaugusių žmonių dirbančių su mažaisiais organizacijos nariais, o  

užaugę mažieji, tapo tais, kurie patys gali organizuoti renginius. Dainų konkurse ansamblis ir solistė 

užėmė pirmąsias vietas. Sklandžiai vyko veikla draugovėse. Lietuvos skautija – gera vieta augti 

pradedant vietiniu lygiu ir keliauti iki Nacionalinio. Krašte vyko vadovų savaitgalis, kurio metu 

vadovai sužinojo ir išmoko naudingų dalykų. 

Utenos krašto džiaugsmai – pats didžiausias šio krašto džiaugsmas, jog yra vadovų, kurie noriais 

dirba su vaikais ir padeda jiems tobulėti. 

Alytaus krašto džiaugsmai – karantino metu puikiai išnaudotos vadovų žinios naudojant IT 

priemones. Sklandžiai vyko nuotolinis neformalus ugdymas. 

Vilniaus krašto džiaugsmai – bendras visų Vilniaus krašto narių darbas renovuojant skautų centrą. 

Tai yra didelis projektas ir nors šio proceso metu susiduriama su sunkumais labai daug skautų 
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prisidėda prie renovacijos. Labiausiai šiame darbe išsiskiria broliai Kipras Sereikis ir Aivaras Čenkus, 

kurie pradėjo ir taip ilgai ir kantriai tęsia šį projektą. 

Jūrų skautų konferencijos džiaugsmai – programinis Brabanderio laivas šiemet trimis jachtomis 

plaukė iki Helio. Net jeigu 

plaukimas buvo vos kelių dienų, 

tačiau buvo užmegzta daugybė 

draugysčių ir įgyta įvairios patirties. 

Šiaulių krašto džiaugsmai – 

skautavimas Šiaulių krašte pas 

žmones ateina iš lūpų į lūpas, o 

rajonų skautų vienetai yra be galo 

stiprūs ir kūrybingi.  

Klaipėdos krašto džiaugsmai – 

kraštas labai sustiprėjo ir paaugo, 

pradėjo formuotis nauja „Žemaitės“ 

draugovė, prisijungė 6 nauji 

suaugusieji vadovai, pagausėjo veiklose talkinančių skautų tėvų, vėl turime patvirtintą, aktyvų 

dvasios vadovą. Labai džiaugėmės, kad beveik 80% visų sueigų vyksta gamtoje - yra draugovių, kurių 

visos sueigos, nepaisant karantino, buvo tik gyvos (išskyrus vieną atšauktą dėl uragano). Patyrusieji 

skautai atstovavo Klaipėdos kraštui įvairiuose ne tik Skautijos organizuojamuose renginiuose. Visi 

skautai įsitraukia į savanorystę ar pagalbą bendruomenės ar Skautijos veikloje.  Sustiprėjo krašto 

vadovų tarpusavio bendravimas. 

 

Stovyklos ir renginiai: 

Tauragės kraštas – stovykla ,,Skubiai grįžk“: vyko 2021-07-02/ 04 dienomis. Stovykla vyko Jūravos 

poilsiavietėje, Jurbarko r. sav., jos metu Tauragės krašto skautai turėjo progą prisiminti stovyklavimo 

įgūdžius, atliko geruosius darbelius, susipažino su apylinkėmis žygių metu ir smagiai kovojo 

stovyklos mūšyje prieš vyresniuosius skautus. Stovykloje dalyvavo 65 dalyviai. 

Panevėžio kraštas – Panevėžio krašto skautų vasaros stovykla ,,Namo“ vyko liepos 5-10 d. Anykščių 

r. Joje dalyvavo 235 stovyklautojai. Turėjome svečių iš Kauno, Marijampolės, Tauragės, Vilniaus 

kraštų. Stovyklos dalyviai susipažino su keturiomis stichijomis ir sužinojo išgyvenimo gudrybių. 

Nuotrauka brolio Ryčio Rakausko 
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Utenos kraštas – Visagino Skautų organizacijos skautai stovyklavo prie jūros. Molėtų ,,Kunigaikščių 

Radvilų“ draugovės skautai stovyklą turėjo Dubingiuose. 

Alytaus kraštas – stovykla vyko dvi dienas (vienos nakties) Tarzanijos teritorijoje. Dalyvavo 19 

skautų ir trys vadovai. 

Šiaulių kraštas – buvo organizuotos dvi stovyklos: krašto vasaros stovykla ir patyrusių skautų. 

Telšių kraštas – Telšių tunto ir Rietavo Vykinto Draugovės stovykla ,,Legendos“, Gondingos tunto 

stovyklos: ,,Alibi“, ,,Aitvarai“, ,,Mazgalionės“. 

Klaipėdos kraštas – Klaipėdos krašto stovykla ,,Kraštupynė“. Vyko 2021 m. liepos 17-23 dienomis. 

Klaipėdos krašto 78 skautai susirinko Šilalės raj. Užjūrio kaime praktikoje pasitikrinti per metus 

sukauptas žinias ir smagiai praleisti laiką. Klaipėdos krašto vasaros sezono uždarymas Švėkšnoje - 

uždaryti vasaros sezono į Švėkšną atvyko Klaipėdos, Salantų, Gargždų - Klaipėdos krašto - skautai. 

Rikiuotėje dalyvavo 92 dalyviai. Taip pat buvo suorganizuota daug mokomųjų žygių, kurių metu 

skautai sužinojo daug naudingų dalykų. 
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Skyriaus džiaugsmai:  

2021 m. buvo įvertinus organizacijos savanorių situaciją, paaiškėjo, kad savanoriai susiduria su 

perdegimu, todėl buvo pasirinka kurti ir rengti priemones perdegimui mažinti, mažiau dėmesio buvo 

skiriama savanorių pritraukimui iš išorės.  

Buvo rengiami mokymai, tačiau sulaukus mažo dalyvių skaičiaus 2022 m. bus keičiamas mokymų 

konceptas.  

Didžiąją metų dalį skyrius neturėjo mokymų koordinatoriaus, todėl skyriaus veikla nevyko pilnu 

pajėgumu. Buvo suorganizuotas vadovų bendruomenės savaitgalis, sąskrydis, kurių metu siekta 

sustiprinti vadovų ryšius. Kuriama atmintinės savanoriams, įgyvendinamas ,,Savanorių istorijos“ 

projektas.  

 

 

 

 

 

Nuotrauka brolio Ryčio Rakausko 
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Finansų ir paramos pritraukimo skyrius 

2021 m. skyriaus pagrindiniai siekiai buvo... 

... prisitraukti rėmimą iš „Decathlon Lietuva“; pilnai realizuoti „Aukok.lt“ projektą; 

į rėmimo  komandą integruoti bent vieną papildomą žmogų (tęstinumui užtikrinti); 

Sudaryti lėšų pritraukimo strategiją 2022 metams. 

 

Finansų ir paramos pritraukimo skyriuje 2021 metais veikė: 

Koordinatorius:  

Sk. v. Ignotas Gaidamavičius 

 

Skyriaus veikla: 

Praeita atranka į Fundraising.lt PRO mokymus – bendrai jau išklausyta 40 kurso valandų. Sukurtas 

strateginis planas 2022 metams. Gautas rėmimas GDDG konkursui.  

Trūko indelio į laiškų rašymą, gyvų susitikimų organizavimus, tačiau pavyko susidėlioti prioritetus 

ir išsiaiškinti kuria linkme reikia judėti ir kaip pateikti Lietuvos skautiją – nevyriausybinę 

organizaciją, kuriai reikia finansinės pagalbos. 

Sudarytas potencialių rėmėjų sąrašas. Įvykdyti pirmi susitikimai/suplanuoti susitikimai 2022 

metais: 

• Decathlon  

• Vinted  

• RM CARGO BALTIC  

• Baltic Tours Group  

• Gardenis, Eneka  

• Druskininkų Rasa  

• "Time Group"  

• Milviteka   

• Tokvila 

 

Ateities planai:  

Bus dirbama su įvairaus spektro įmonėmis, formuojant bendrus projektus, kurių esmė prisitraukti 

rėmimo bei skatinti dalyvaujančius skautus prizais. 

Ateities skyriaus savanoriams yra paruošta daug svarbios medžiagos mokomuoju aspektu. 

 

Nuotrauka brolio Ignoto Gaidamavičiaus 
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Užsienio ryšių skyrius 

2021 m. skyriaus pagrindiniai siekiai buvo... 

..užtikrinti kokybišką Lietuvos skautijos atstovavimą Pasaulinėje konferencijoje, stiprinti 

tarptautines partnerystes ir palaikyti kitus skyrius tarptautine prasme. 
 

 

Užsienio ryšių skyriuje 2021 metais veikė: 

Koordinatorius:  

Sktn. Matas Daunys (iki 2021-10-31)  

Sk. v. Vainius Mirskis (nuo 2021-11-01)  

 

 Savanoriai: 

Sk. v. Vainius Mirskis (iki 2021-10-31) 

S. sk. Gintė Mickutė  

Pat. sk. Margiris Dabrila 

Pat. sk. Liepa Černiūtė 

 

Renginių ir delegacijų vadovai:  

Sktn., vyr. sk. Monika Paulauskaitė – 25-tosios Pasaulinės skautų stovyklos 2023 

delegacijos vadovė;  

Gilv., vyr. sktn., vyr. sk. Ieva Brogienė – 5-tosios Baltijos šalių skautų stovyklos „Baltic 

Jamboree 2022“ viršininkė;  

Gilv., sktn., vyr. sk. Visvaldas Varžinskas – 16-tojo Pasaulinio skautų Moot 2022 

delegacijos vadovas. 

 

Skyriaus veikla: 

• 25-toji pasaulinė skautų stovykla – išrinkta delegacijos vadovė Monika Paulauskaitė. 

• 16-tasis pasaulinis skautų Moot – išrinktas delegacijos vadovas Visvaldas Varžinskas. 

• 14-tasis pasaulinis skautų jaunimo forumas – dalyvavo 4 Lietuvos skautijos atstovai: 

delegacijos vadovas ir dalyvis Vainius Mirskis, dalyvė Eglė Liagaitė, stebėtojas Paulius 

Serapinas, stebėtojas Teodoras Mindaugas Ramanauskas. 42-oji pasaulinė skautų 

konferencija – dalyvavo 3 Lietuvos skautijos atstovai: delegacijos vadovas ir dalyvis 

Matas Daunys, dalyvis Vainius Mirskis ir dalyvė Akvilė Bartaševičiūtė. Šiame renginyje 
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taip pat savanoriavo Lietuvos skautijos nariai – PSJO Europos regiono savanorė Beatričė 

Leiputė, bei PSJO Europinio skautų komiteto narė Elena Sinkevičiūtė. 

• 40 Lietuvos skautijos narių sudalyvavo tarptautiniuose nuotoliniuose kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose šiomis temomis: įvairovė ir įtrauktis, saugumas, psichinė sveikata, 

PSJO renginiai, augimas, pajamų diversifikavimas, išorinis atstovavimas, advokatija, 

jaunimo programa, žmogiškieji ištekliai, komunikacija, skautiškos parduotuvės, 

finansavimas. 

• Europinė skautų ir skaučių akademija – dalyvavo Lietuvos skautijos narė Martyna 

Pociūtė. 

• 10 Lietuvos skautijos narių aplikavo tapti Pasaulinės Skautų judėjimo organizacijos 

pasaulinio lygmens savanoriais.  

• į WOSM savanorystę pateko: brolis Matas Daunys ir  sesė Urtė Petrulytė. 

 

Kasmet Lietuvos skautijos užsienio ryšių skyrius padeda kitiems Pirmijos skyriams tarptautinės 

patirties ir žinių klausimais. Šių metų didesnės veiklos buvo: pagalba Lietuvos skautijos Tarybai ir 

Pirmijai organizuojant 2021 metų eilinį skautijos suvažiavimą (techniniais klausimais); pagalba 

Lietuvos skautijos Seimo darbo grupei (tarptautinės patirties ir įstatymų klausimais). 

Angliško skautatinklio (www.skautai.lt) vystymo projektas – sukurtas pirminis konceptas. 

 

Skyriaus koordinatoriaus pasikeitimas –  išrinktas, patvirtintas ir apmokytas naujas Lietuvos skautijos 

užsienio ryšių skyriaus koordinatorius Vainius Mirskis.  

 

Atidėtos veiklos:  

Tarptautiniai jaunimo mainai „Nuspalvink 

Lietuvą“. 

 

Įdomioji statistika: 

• 3 pastovūs skyriaus savanoriai;  

• 40 Lietuvos skautijos narių dalyvavo 

tarptautiniuose kvalifikacijos renginiuose;  

• 29 užsienio skautai atvyko į Lietuvą;  

• 686 nariai LS URS tarptautinių naujienų Facebook grupėje;  

• 2 LS nariai tapo PSJO pasaulinio lygmens savanoriai. 

 

Nuotrauka sesės Akvilės Bartaševičiūtės 

http://www.skautai.lt/
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Skyriaus džiaugsmai: 

2021-aisiais metais skyriaus pagrindinis siekis buvo užtikrinti kokybišką Lietuvos skautijos 

atstovavimą Pasaulinėje konferencijoje, stiprinti tarptautines partnerystes ir palaikyti kitus skyrius 

tarptautine prasme. Peržvelgiant metų veiklas, galima drąsiai teigti, jog 2021-ieji buvo naujovių metai 

visam skyriui. Dėl susiklosčiusios situacijos tarptautiniai renginiai vis dar buvo atidedami ir 

nukeliami, tačiau neatšaukiami. 

Buvo suteikta daugiau galimybių, kadangi tarptautiniai renginiai tapo virtualūs. Tai leido žymiai 

daugiau Lietuvos skautijos nacionalinio lygmens narių dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose 

kvalifikacijos kėlimo renginiuose organizacijai aktualiomis temomis.  

Pagrindinė metų veikla buvo fokusuota į Pasaulinės Skautų Judėjimo Organizacijos valdymo 

struktūros renginius – 14-tąjį pasaulinis skautų jaunimo forumą ir 42-ąją pasaulinę skautų 

konferenciją. Dar metų pradžioje tapo akivaizdu kad tokio mąsto pasaulinis renginys negalės įvykti 

užtikrinant visų dalyvių saugumą ir lygiavertį dalyvavimą, tad žiemos gale įvyko referendumas kurio 

metu šis pagrindinis PSJO valdymo organas įvyks nuotoliniu būdu. Lietuvos skautijos tarybai 

patvirtinus delegacijos sudėtį ir jos vadovą, tuometinį LS URS skyriaus koordinatorių Matą Daunį, 

prasidėjo pasiruošimo darbai – kandidatų interviu, dokumentų ir planų analizė, virtualūs skambučiai.  

Galima pasidžiaugti, jog 14-tajame pasauliniame skautų jaunimo forume ir 42-ojoje pasaulinėje 

skautų konferencijoje dalyvavo rekordiškai didelė Lietuvos skautijos delegacija – atitinkamai 4 ir 3 

atstovai.   

Metų pradžioje skyriuje veikė 2 nuolatiniai savanoriai. Vasario mėn. buvo paskelbtas skelbimas naujo 

skyriaus koordinatoriaus paieškai. Po 8 mėnesių mokymų bei kelių tarptautinių renginių naujo 

koordinatoriaus pareigoms buvo išrinktas brolis Vainius Mirskis. Taip pat skyrių papildė savanoriai. 

Šių metų eigoje pradėti svarbūs pasiruošimai ateities renginiams – išrinkti 25-tosios Pasaulinės skautų 

stovyklos ir 16-tojo Pasaulinio skautų Moot delegacijos vadovai, vyksta Baltijos šalių skautų 

stovyklos „Baltic Jamboree 2022“ ir Europinės skautų ir skaučių akademijos planavimai.  

Deja svarbu paminėti, kad dėl pandeminės situacijos, logistinių ir finansinių problemų 16-tasis 

Pasaulinis skautų Moot liepos mėnesį 

buvo atšauktas. Taip pat vyko skyriaus 

išorinė komunikacija su užsienio skautais, 

deja pagalbos jiems atvykstant į Lietuvą, 

ieškant vienetų draugystėms Lietuvoje 

poreikis buvo ženkliai sumažėjęs.  

 

 

 

 

 

Nuotrauka brolio Vainiaus Mirskio 
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Administracijos skyrius 

2021 m. skyriaus pagrindinis siekis buvo...  

...bent 80 proc. narių pasirašę JPD ir SV sutartis, skautiškos parduotuvės perdavimas , skautiškos 

parduotuvės internetinio puslapio atnaujinimas. 

 

Administracijos skyriuje 2021 metais veikė: 

Skyriaus koordinatorė:  

Gilv., sktn., vyr. sk. Aistė Praškevičiūtė; 

Užimantys kitas pareigas: 

NVŠ programos koordinatorės: sktn. Janina Žvirblytė-Paslavičienė ir sktn. Irma Gorytė  

Už ūkį atsakingi: sktn. bud. Jurgis Uleckas ir s. sk., Marius Kilimonis;  

Skyriaus koordinatorės pavaduotoja: psktn. vyr. sk. Vaida Vaitkevičiūtė (nuo 2021-12-

01)  

Savanoriai:  

Sk. v. Edgaras Šuskovas; 

Pat. j. sk. Morta Lavrukaitytė; 

Pat. j. sk. Kotryna Šmitaitė; 

Pat. sk. Emilis Varžinskas; 

S. sk. Dovilė Židonytė. 

Skyriaus veikla: 

• Raštų rengimas, nukreipimas bei archyvavimas; 

• El. pašto administravimas; 

• Tarybos ir Pirmijos posėdžiai: jų protokolavimas ir protokolų rengimas; 

• JP dalyvių ir savanorystės sutarčių administravimas; 

• LS  nario mokesčio administravimas; 

• LS nacionalinės būstinės administravimas ir priežiūra;  

• Duomenų sistemos Tee-Pee administravimas; 
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• LS Nacionalinių renginių ir mokymų pagalbiniai darbai; 

• Nuolatinis komunikavimas ir bendradarbiavimas su kitais Pirmijos skyrių koordinatoriais, 

Tarybos nariais.  

• NVŠ dokumentacijos, sąskaitos – bendras darbas kartu su Janina Žvirblyte-Paslavičiene 

ir Irma Goryte; 

• Visapusiška pagalba naujai vyr. skautininkei Akvilei Bartaševičiūtei;  

• Smulkūs nematomi darbeliai. 

Taip pat administracijos skyrius buvo atsakingas už narių duomenų surinkimą ir administravimą, 

kurie sisteminami ir saugomi organizacijos duomenų bazėje. Pažymėjimų gamyba yra sustojusi, 

kadangi perėjus prie naujojo www.skautai.lt puslapio skautiško pažymėjimo pildymo nuoroda 

nebeatitiko poreikių ir šiuo metu yra atnaujinama.  

 

Laimingo skautuko linija: 

 2014 metais Administracijos 

skyriuje 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. 

Skautiška parduotuvė: 

Atributikos koordinatorė: Aistė Praškevičiūtė.  

Metų eigoje buvo vykdoma prekyba elektroninėje parduotuvėje bei parduotuvėje nacionalinėje 

būstinėje, vasaros stovyklose, LS vadovų sąskrydyje. Bendrauta su organizacijos nariais, vienetų 

vadovais, tėveliais aprūpinant juos skautiškos parduotuvės prekėmis, prekių siuntimu.  

Nuotrauka sesės Emilės Jakimčikaitės 
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Atributika taip pat prekiauta nacionalinių renginių metu: LS vadovų sąskrydyje „VadovAUK“. 

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

konferencijos stovyklas. 

Skautiškos parduotuvės pardavimai: 

Pardavimo 

vieta 

Detalizacij

a 2015 

Suma 

2015 

Detalizacij

a 2016 

Suma 

2016 

Detalizacij

a 2017 

Suma 

2017 

Detalizacij

a 2018 

Suma 

2018 

Detalizacij

a 2019 

Suma 

2019 

Suma 

2020 
Suma 2021 

Internetinė 

parduotuvė 
 4 666,75 

€ 
 5 742,85 

€ 
 6 944,30 

€ 
 12 543,0

0 € 
 6 780,04 

€ 

9 911,90 

€ 
10 309,90 € 

Nacionaliniai 

renginiai 
 1 872,60 

€ 
 2 197,30 

€ 
 2 316,29 

€ 
 2 929,41 

€ 
 2 186,35 

€ 
  

Suvažiavimas 538,00 €  231,50 €  90,00 €  333,81 €  480,35 €    

Dainų 

konkursas 
455,60 €  744,10 €  1 030,61 €  820,60 €  268,00 €  425,89 €  

Pavasario 

šventė 
889,00 €  921,30 €  631,17 €  1 775,00 €  1 360,00 €  - €  

Sąskrydis 90,00 €  300,40 €  564,51 €    78,00 €  168,70 €  

Vasaros 

stovyklos 
 530,98 €  724,56 €    26 473,6

9 € 
 1 303,25 

€ 

1 186,90 

€ 
1 300,00 € 

Nacionalinėje 

būstinėje 
 370,50 €  411,50 €  640,10 €  495,50 €  1 250,00 

€ 
1 505,75 

€ 
1 014,00 € 

Išorės projektai 

(Krepšeliai) 
 13 248,7

0 € 
 23 060,5

5 € 
 14 380,8

0 € 
 12 098,0

0 € 
 12 495,0

3 € 

13 914,4

0 € 
 

Pavedimu į 

atributikai 

skirtą sąskaitą 

          4 503,94 

€ 
 

Total 1 972,60 € 
20 689,5

3 € 
2 197,30 € 

32 136,7
6 € 

2 316,29 € 
24 281,4

9 € 
2 929,41 € 

54 539,6
0 € 

2 186,35 € 
24 014,6

7 € 
31 617,4

8 € 
12 623,90 € 

 

Organizacijos ūkis: 

Namo nakvynės ataskaita. 2021 m. skautų name nakvojo 8 kartus ir 113 žmonių. Nacionalinę būstinę 

bei jos sodelį nuolat prižiūri ūkvedys sktn., bud. Jurgis Uleckas. 

Metai Nakvojančių žmonių skaičius Kartai 

2013 160 30 

2014 190 42 

2015 185 26 

2016 236 46 

2017 254 38 

2018 242 24 

2019 215 21 

2020 198 10 

2021 113 8 

 

Administracijos skyriaus veikla skaičiais: 

Gauti dokumentai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Pranešimų 7 3 16 4 12 18 1 
  

Kvietimų 5 3 8 1 5 6 3 
  

Prašymų 3 2 0 11 9 4 13 
  

Raštų 17 21 45 29 24 32 14 45 18 

Įsakymas 0 0 0 2 0 0 0 0 
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Pažyma 0 0 0 3 4 41 371 
 

314 

Ataskaita 0 0 0 2 2 6 0 0 
 

Kita 
   

8 10 20 7 
  

Total 32 29 69 60 66 127 409 45 332 
          

Išsiųsti dokumentai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Delegavimo raštai 2 3 6 2 4 5 3 3 3 

Garantinis raštas 1 1 0 2 6 6 2 0 3 

Įgaliojimų 10 2 17 70 34 38 19 19 33 

Kvietimai 4 3 5 0 6 23 2 0 3 

Lydraštis 1 2 14 12 27 43 5 7 1 

Pažymų/ 
patvirtinimų 

12 24 35 39 31 27 9 9 13 

Pranešimas 1 2 0 1 0 0 0 1 1 

Prašymai 24 27 62 28 34 57 35 27 28 

Raštai 7 5 11 20 15 24 28 36 2 

Rekomendacijos 2 1 4 2 9 7 1 5 7 

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 79 

Total 66 70 154 378 380 438 300 257 173           

Sutartys 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Paramos ir paskolos 9 1 4 5 0 4 4 2 0 

Darbo 5 
0 (KM 

7) 
0 1 0 2 2 1 6 

Kitos 59 34 60 106 113 98 50 41 7 

Savanorystės 80 34 81 127 84 56 201 74 107 

Stojimo (JPD) 0 0 62 84 83 24 341 78 114 

Total 153 69 207 323 280 184 598 196 234 

 
.  

      
   

   

Įsakymai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Total 75 28 18 39 14 22 22 34 38 
          

Aktai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Total 12 10 11 11 13 8 0 0 0 

. 
 
. 
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Laiškai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gauti 1593 4676 11253 7468 8469 9514 6055 3800 3900 

Paštu        62 70 

Išsiųsti 1547 4892 12082 8714 9627 10214 7254 3500 3550 

Paštu        1487  

Total 3140 9568 23335 16182 18096 19728 13309 8849 7520 

 

LS dokumentų tvarkymo, archyvavimo, prieinamumo įvertinimas: 

 Parengti 8 Pirmijos ir 6 Tarybos protokolai ir 21 Tarybos el. konferencijos protokolas.  

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

puslapyje įžodžio davimo 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. 

Narystė Lietuvos skautijoje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skautai.lt/
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Kraštų narių skaičius: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyriaus veiklos apibendrinimas: 

• 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.  

• Skyriaus įvertinimas teigiamas, pastebimos stipriausios veiklos – nacionalinio dainų 

konkurso “Gražių dainelių daug girdėjau” organizavimas, LS vadovų sąskrydis, “LS 25-

mečio padėkos vakaras” vadovams.  

• Skyriaus posėdžiai. 2021 metais su dauguma skyriaus savanorių dėl karantino apribojimų 

bendrauta el. erdvėje, buvo aptariami einamieji darbai ir reikalinga pagalba.  

• 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. 

• 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.  

• Skautiškos parduotuvės puslapio atnaujinimas perkeltas į 2022 metus 
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Nacionalinių renginių skyrius 

2021 m. skyriaus pagrindinis siekis buvo...  

...pritraukti į skyrių savanorių. 

Nacionalinių renginių skyriuje 2021 m. veikė:  

Koordinatorė:  

Psktn., vyr. sk. Gabrielė Grybaitė (iki 2021-07-26)  

S. sk. Gustė Vyšniauskytė (nuo 2021-10-06). 

 

Skyriaus veikla: 

Lietuvos skautijos eilinis vadovų suvažiavimas – aukščiausias LS valdymo organas, kurio metu 

priimami svarbiausi organizacijai sprendimai. Suvažiavimo metu buvo pristatyta veiklos ir finansinė 

ataskaita už 2020 m., Tarybos ir Kontrolės komisijos išvada apie ataskaitą, Kontrolės ir Etikos 

komisijų išvados, renkami 8 nauji Tarybos nariai. Apžvelgiama LS 2019-2022 m. strategija. 

Dalyvavo 162 LS nariai, turintys balso teisę, ir 18 svečių be balso teisės.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“  skirtas vyriausiojo skautininko Felikso Šakalio 

atminimui – tradicinis kasmet vykstantis nacionalinis skautų dainų konkursas, kuriuo siekiama 

skatinti skautus dainuoti ir populiarinti savo krašto dainas. 2021 m. konkursas vyko nuotoliniu būdu. 

Jame dalyvavo vienas duetas iš Panevėžio krašto Bakutės draugovės; Prienų Mato Šalčiaus ir 

Šilo draugovių skautų ansamblis ir Mato Šalčiaus draugovės solistė. 

Nuotrauka brolio Ryčio Rakausko 
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Akcija ,,Ištark, išgirsk, išsaugok“ – istorijos išsaugojimas yra kiekvieno iš mūsų reikalas. Birželio 

14-ąją, Gedulo ir vilties dieną, tradiciškai vyksta tremtinių ir politinių kalinių vardų ir likimų 

skaitymo akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“, kurios metu išsaugome ne vien istoriją, bet ir kiekvieną 

likimą. 2021 m. šioje akcijoje dalyvavo 30 Lietuvos skautijos narių. 

 

Lietuvos skautijos vadovų sąskrydis ,,VadoAUK“ vyko rugpjūčio 21-22 dienomis ir buvo skirtas 

susitikti vadovams iš įvairių Lietuvos kampelių, dalytis žiniomis ir patirtimi bei įgyti naujų įgūdžių 

sąskrydžio metu organizuojamose veiklose.  

 

Dėl pandeminės situacijos nemažai renginių teko nukelti arba atšaukti, tad svarbiausiu pasiekimu 

laikome tą faktą, kad bent dalį jų pavyko įgyvendinti. Vis dėlto nuotolinis renginys negali prilygti 

gyvam renginiui, tad ateinančiais metais stengsimės kaip įmanoma saugiau suorganizuoti gyvus 

renginius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotrauka sesės Emilės Jakimčikaitės 
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AČIŪ,  

KAD 2021 METAIS 

BUVOTE KARTU! 

*Viršelyje ir paskutiniame puslapyje naudojamų nuotraukų 

autoriai sesė Emilė Jakimčikaitė ir brolis Rytis Rakauskas 


