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LS TARYBOS PIRMININKO ŽODIS 

Broliai ir sesės, brangūs Lietuvos skautijos vadovai, 

noriu jums padėkoti už dar vienus jūsų savanorystės ir darbo metus Lietuvos skautijoje. Šie 

metai buvo kupini patyrimų ir iššūkių. Kiekvienas iš jūsų prisidėjote kurdami gražesnį pasaulį ne tik 

mūsų organizacijos nariams, bet ir priimdami į stovyklas, žygius ir visus kitus organizuotus renginius 

vaikus bei jaunimą iš Ukrainos, kurių buvo net 855 (savaitės laiko vasaros stovyklose dalyvavo 219).  

Taip pat dėkoju Baltic Scout and Guide Jamboree organizatoriams, kurie suorganizavo neuž-

mirštamą vasaros nuotykį vaikams.  

2022 metai organizacijos Tarybai ir Pirmijai taip pat buvo darbingi. Be organizacijos veiklos 

procesų tęstinumo užtikrinimo, Taryboje buvo kruopščiai dirbama su Kontrolės komisijos nuostatais, 

kurie bus teikiami svarstyti bei tvirtinti 2023 metų Suvažiavimo metu. Efektyviai padaryti pirmieji 

žingsniai rengiant naują organizacijos strategiją: atlikus LS vadovų ir savanorių apklausas išgryninti 

poreikiai ir lūkesčiai. Reikia prisiminti, jog Taryba, Kontrolės komisija ir Pirmija susidūrė su iššūkiais, 

kurių vienas sudėtingiausių buvo VšĮ „Vilniaus skautų centras“ kilusios krizės suvaldymas, tačiau 

greitai sureagavus, tapo vienu didesnių organizacijos našumo ir integralumo įrodymų.  

Su naujais metais mūsų bendruomenę pasitiko ir permainų vėjas, organizacijoje prasidėjo 

naujo Vyr. skautininko paieškos, kurios buvo sklandžios ir jau šio Suvažiavimo metu nariai susipa-

žins su naująja Vyr. skautininke.  

Štai taip prisiminęs 2022 metus, kilusius iššūkius ir džiaugsmus, šypsausi ir tuo pačiu metu 

mąstau apie laukiančius ir įvairių procesų kupinus 2023-ųjų metų darbus bei tikslus. Sutikime, jog 

vienas iš pagrindinių Tarybos tikslų yra naujosios strategijos rengimas, kuri Lietuvos skautijai leis 

dar labiau augti ir kartu padės mums visiems efektyviau atlikti savo darbus. Išsikelti ambicingus 

tikslus yra nelengva, tačiau mūsų komandos noras ir motyvacija skatina siekti dar didesnių rezultatų, 

kuriuos pasieksime, kuomet kiekvienas tikėsime tuo, ką darome. 

 Žinoma, naujosios Vyr. skautininkės visapusiškas supažindinimas su itin įdomaus, tačiau 

daug skirtingų sričių apimančio darbo specifika bus dar vienas tikslas visai Nacionalinio lygmens 

komandai. 

Taigi, Broliai ir Sesės, nepamirškime, jog visi esame didžiausios skautiškos organizacijos Lie-

tuvoje dalis, nes mums rūpi palikti šį pasaulį geresnį negu jį radome! 

 

Lietuvos skautijos taryba vertina Pirmijos atliktą darbą ir teikia šią ataskaitą Suvažiavimui tvir-

tinti. 

 

Budėkime! 

Lietuvos skautijos Tarybos pirmininkas 

Gilv., sknt., sk. v. Kasparas Vaičelis 

 



ORGANIZACIJOS NACIONALINIO LYGMENS SUDĖTIS 
 

LS TARYBOS SUDĖTIS  
 

Tarybos pirmininkas(-ė): 

Sktn., sk. v. Povilas Dabrila (iki 2022-03-26) 

Gilv., sktn., sk. v. Kasparas Vaičelis (nuo 2022-

03-27) 

Tarybos pirmininko pavaduotojai: 

Sktn., vyr. sk. Monika Paulauskaitė (iki 2022-

04-13) 

Sktn., sk. v. Teodoras Mindaugas Ramanaus-

kas 

J. sktn., gint. Laura Varžinskienė (nuo 2022-04-

14) 

 

XXV kadencija: 

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

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

Gilv., sktn., sk. v. Kasparas Vaičelis  

Sktn., sk. v. Mantas Kalaušis  

Sktn., sk. v. Povilas Kripas  

J. sktn., gint. Laura Varžinskienė  

Sktn. Janina Žvirblytė-Paslavičienė 

Psktn., vyr. sk. Donata Mikalauskienė  

Psktn., vyr. sk. Eglė Liagaitė  

Psktn., sk. v. Gytenis Mackevičius  

Psktn., vyr. sk. Akvilė Milkevičiūtė  

Psktn., sk. v. Paulius Ribakovas  

Psktn., sk. v. Paulius Serapinas 

 

XXVI kadencija: 

Sktn. Janina Žvirblytė-Paslavičienė 

Sktn., sk. v. Mantas Kalaušis  

Sktn., vyr. sk. Monika Paulauskaitė 

Sktn., vyr. sk. Rūta Elzbergaitė 

Psktn., vyr. sk. Odeta Autukaitė 

Psktn. sk. v. Ignas Balza  

Psktn., vyr. sk. Laura Brazytė 

Psktn., sk. v. Audrius Garška 

Psktn., vyr. sk. Eglė Liagaitė  

Psktn., vyr. sk. Akvilė Milkevičiūtė  

Psktn., sk. v. Paulius Ribakovas  

Psktn., sk. v. Paulius Serapinas  

Psktn., vyr. sk. Urtė Petrulytė  

 

 

 

LS KONTROLĖS KOMISIJOS  

SUDĖTIS 
 

Kontrolės komisijos pirmininkas (-ė): 

Sk. v. Vaidotas Misiūnas 

Nariai: 

Psktn., vyr. sk. Gabrielė Taujanskaitė (iki 2022-

03-26) 

Psktn., vyr. sk. Indraja Vaitkūnaitė (iki 2022-03-

26) 

Psktn., sk. v. Giedrius Nareckas (iki 2022-03-

26) 

Sk. v. Paulius Šukys (iki 2022-03-26) 

Psktn. Gabrielė Kučytė (nuo 2022-03-27) 

Sktn. Matas Daunys (nuo 2022-03-27) 

Vyr. sk. Paulina Simonavičiūtė (nuo 2022-03-

27) 

Psktn., sk. v. Augmantas Žygūnas Cibas (nuo 

2022-03-27) 

 

LS ETIKOS KOMISIJOS SUDĖTIS 

 

Etikos komisijos pirmininkas(-ė): 

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

nienė (iki 2022-03-26) 

Sktn. Dalia Autukienė (nuo 2022-03-27) 

 

Nariai:  

J. sktn., gint. Asta Kederytė (iki 2022-03-26) 

J. sktn., bud. Jurgis Uleckas (iki 2022-03-26) 

Gilv., sktn., sk. v. Vaidas Ulkė (nuo 2022-03-27) 

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

2022-03-27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LS PIRMIJOS SUDĖTIS  
 

Vyriausioji skautininkė:  

Psktn. Akvilė Bartaševičiūtė 

 

Vyriausiosios skautininkės pavaduo-

toja: Psktn., vyr. sk. Agnė Dambrauskaitė 

 

Administracijos skyriaus koordinatorė: 

Psktn., vyr. sk. Vaida Vaitkevičiūtė 

 

Komunikacijos skyriaus koordinatorė: 

Vyr. sk. Greta Svirupskytė 

 

Žmogiškųjų išteklių skyriaus koordina-

torė: 

Psktn., vyr. sk. Liveta Alaveckaitė 

 

Mokymų skyriaus koordinatorė: 

Sktn., vyr. sk. Julija Barsienė (nuo 2022-01-10 

iki 2022-09-12) 

Pat. sk. Katarina Nizovec (nuo 2022-09-13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansų ir paramos pritraukimo skyriaus 

koordinatorius:  

Sk. v. Ignotas Gaidamavičius 

 

Nacionalinių programų skyriaus koordi-

natorė:  

S. sk. Gustė Vyšniauskytė (iki 2022-10-18) 

 

Jaunimo programos skyriaus koordina-

torė: 

Sktn., vyr. sk. Milda Kasperavičiūtė (iki 2022-

08-31) 

 

Užsienio ryšių skyriaus koordinatorius:  

Sk. v. Vainius Mirskis 

 

Skautiškos parduotuvės koordinato-

rius:  

S. sk. Minijus Montvila 

 

Ūkvedys: 

Sk. v. Jonas Markevičius 

 

IT ūkio koordinatorius: 

Sktn., sk. v. Aivaras Čenkus 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotraukos autorius Nojus Jasiūnas 



LIETUVOS SKAUTIJOS ORGANIZACIJOS VALDYMAS 
 

Suvažiavimas – tai aukščiausias LS 

valdymo organas, kuriame sprendžiami 

svarbiausi mūsų organizacijos klausimai, 

renkami nauji Tarybos, Etikos ir Kontrolės 

komisijų nariai.  

Yra dviejų tipų Suvažiavimai – eilinis ir 

neeilinis, kurie turi tokią galią ir reikalavi-

mus. 

Balso teisę Suvažiavime turi LS pada-

linių vadovai, jų vienas pavaduotojas (ne 

jaunesnis kaip 16 metų), Tarybos ir Kontro-

lės bei Etikos komisijų nariai. Sprendimai 

priimami paprasta Suvažiavime dalyvaujan-

čiųjų delegatų balsų dauguma (jei LS struk-

tūriniai įstatai nenurodo kitaip). Balsuoti ga-

lima tik fiziškai dalyvaujant Suvažiavimo sa-

lėje.  

Suvažiavimo metu kiekvienais metais 

yra renkami 8 nauji nariai į Tarybą, o kas 

antrus metus renkami nariai į Etikos ir Kont-

rolės komisijas. Kandidatai į renkamus or-

ganus turi patys fiziškai dalyvauti Suvažia-

vime, išimtis gali nustatyti tik pats Suvažia-

vimas.  

 

Taryba – šis organas, sudarytas iš 16 

Suvažiavime išrinktų narių, koordinuoja Lie-

tuvos skautijos veiklą, rūpinasi jos gerove 

bei augimu, formuoja LS strategiją; tvirtina 

visiems LS nariams privalomus atskirų sri-

čių nuostatus (išskyrus Etikos ir Kontrolės 

komisijų) bei kontroliuoja jų įgyvendinimą; 

prireikus rengia LS įstatų pakeitimų projek-

tus; tvirtina Vyriausiojo skautininko pa-

rengtą LS metų veiklos planą  

bei biudžetą; analizuoja Vyriausiojo skauti-

ninko pateiktą LS veiklos ataskaitą ir teikia 

privalomą įtraukti į ataskaitą išvadą; sutei-

kia aukštesniuosius vyresniškumo (paskau-

tininko, skautininko ir vyresniojo skauti-

ninko) laipsnius; apdovanoja aukštesniais 

LS ordinais; sprendžia kitus LS reikalus, 

nepriskiriamus Suvažiavimo kompetencijai; 

taip pat tvirtina Pirmijos skyrių koordinato-

rius, Vyriausiojo skautininko pavaduotoją(-

us) Vyriausiojo skautininko teikimu. 

 

Pirmiją sudaro Vyriausiojo skauti-

ninko pavaduotojas(-ai) ir skirtingų skyrių 

koordinatoriai su savanoriais; Pirmijos 

darbą organizuoja ir jam vadovauja Vyriau-

siasis skautininkas arba kitas jo teikimu 

paskirtas asmuo.  

Pirmija įgyvendina Suvažiavimo, Ta-

rybos ir Vyriausiojo skautininko nutari-

mus/paliepimus. Skyrių koordinatoriai ir sa-

vanoriai veikia pagal skyrių pareiginius 

nuostatus, patvirtintus Tarybos, ir yra atsa-

kingi už kiekvieno skyriaus darbo plana-

vimą, koordinavimą ir funkcijų įgyvendi-

nimą.  

 

Vyriausiasis skautininkas organi-

zuoja LS veiklą: rūpinasi LS ūkine veikla, 

rengia ir teikia Suvažiavimui tvirtinti LS me-

tinę finansinę ataskaitą; tvarko einamuosius 

LS reikalus, nepriskiriamus Tarybos kom-

petencijai; atsako už LS narių apskaitą, pra-

nešimą apie esminius įvykius; padeda LS 

padaliniams spręsti praktines jų veiklos 



problemas; veikia LS vardu, kai yra santykių 

su kitais asmenimis, atstovauja LS; įgyven-

dina Suvažiavimo ir Tarybos sprendimus 

bei kitus pavedimus; rengia LS veiklos atas-

kaitą, teikia ją svarstyti Tarybai ir, įtraukęs į 

ataskaitą Tarybos išvadą, pateikia ją Suva-

žiavimui; atsako už LS metų veiklos plano ir 

biudžeto parengimą bei, Tarybai patvirti-

nus, įgyvendinimą ir atlieka kitas funkcijas.  

 

Kontrolės komisija – tai organas, su-

darytas iš Suvažiavime išrenkamų 5 as-

menų, kuris tikrina LS tarybos, Vyriausiojo 

skautininko, LS padalinių bei įstaigų ūkinę – 

finansinę veiklą, jų sprendimų teisėtumą ir 

pagrįstumą; nagrinėja ginčus tarp LS or-

ganų; taip pat aiškina LS įstatus ir kitus LS 

dokumentus. 

 

Etikos komisija – tai organas, suda-

rytas iš Suvažiavime išrenkamų 3 asmenų, 

nagrinėjantis LS narių nusižengimus skau-

tavimo principams, tvarkai ar drausmei. Šis 

organas analizuoja ir aiškina skautų princi-

pus, vertybes, skautiškas etikos normas, 

LS įstatus, nuostatus bei nusižengimus 

jiems. Komisija privalo išnagrinėti visus gin-

čus ir skundus dėl nusižengimų skautavimo 

principams. 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos skautijos nac. lygmens or-

ganai yra neatsiejami vienas nuo kito, todėl 

nuolat bendradarbiauja, siekdami atliepti 

narių poreikius ir kurti stiprią bei vieningą or-

ganizaciją.  

Pirmija vykdo ir užtikrina Tarybos pri-

imtų sprendimų įgyvendinimą, o Taryba tvir-

tina Pirmijos skyrių koordinatorius bei kont-

roliuoja Vyriausiojo skautininko veiklą. LS 

etikos ir kontrolės komisijos užtikrina, kad 

visa organizacijos veikla būtų vykdoma 

skaidriai, etiškai, vadovaujantis skautiškais 

veiklos principais. Per metus įvyksta du išp-

lėstiniai posėdžiai, kurių metu susirenka 

visų organų nariai ir aptaria einamuosius 

klausimus.  

Platesnį organų aprašymą, veiklos sri-

tis bei darbo pobūdį galite rasti LS struktūri-

niuose nuostatuose, LS etikos komisijos ir 

LS kontrolės komisijos nuostatuose, LS pir-

mijos pareiginiuose nuostatuose. Visa infor-

macija pasiekiama www.skautai.lt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotraukos autorius Rytis Rakauskas 

https://mano.skautai.lt/uploads/media/2002/Lietuvos%20skautijos%20-%20Strukt%C5%ABriniai%20nuostatai%202018%20m.%20lapkri%C4%8Dio%2011%20d.pdf
https://mano.skautai.lt/uploads/media/2002/Lietuvos%20skautijos%20-%20Strukt%C5%ABriniai%20nuostatai%202018%20m.%20lapkri%C4%8Dio%2011%20d.pdf
https://mano.skautai.lt/uploads/media/2368/ls-etikos-komisijos-nuostatai-2018-03-18-vilnius-nr-ls-02-01.pdf
https://mano.skautai.lt/uploads/media/1997/Lietuvos%20skautijos%20-%20Kontrol%C4%97s%20komisijos%20nuostatai%202012%20m.%20vasario%2025%20d.pdf
https://mano.skautai.lt/uploads/media/3280/ls-pirmijos-pareiginiai-nuostatai-1672827181.pdf
https://mano.skautai.lt/uploads/media/3280/ls-pirmijos-pareiginiai-nuostatai-1672827181.pdf
https://d.docs.live.net/7f11ddbb8d83f073/Dokumentai/www.skautai.lt


TAPK NACIONALINIO LYGMENS DALIMI 

Norint, kad organizacija veiktų sklandžiai, reikalingas visų LS narių įsitraukimas. Juk šioje or-

ganizacijoje savo vietą atrandame visi.  

Šiais metais Suvažiavimo metu bus renkami 8 nariai į Lietuvos skautijos tarybą. Nori 

atrasti naujas galimybes, o gal turi naujų idėjų ir svarstai tęsti savo kelionę ar sugrįžti į Nac. lygmenį? 

Kviečiame teikti savo kandidatūras ir padėti vesti organizaciją į priekį. Kiekvienas narys į Nac. 

lygmenį atneša naują vėjo gūsį, padeda pažvelgti į dalykus iš kitos pusės – tik taip mes galime 

tobulėti ne tik patys, bet ir visi kartu.  

Savanoriaudamas Nacionaliniame lygmenyje (arba dirbdamas etatiniu darbuotoju) tu gali įgyti 

neįkainojamos patirties ateičiai arba, jeigu prisijungi vyresnio amžiaus, pats suteikti organizacijai 

neįkainojamą patirtį. Padėk organizacijai tobulėti – ateik savanoriauti į Nacionalinį lygmenį! Jei 

tik turi svajonių ar planų, pažadame – būsi išklausytas ir suteiksime visą galimą paramą tavo idėjoms 

įgyvendinti.  

Nacionaliniame lygmenyje mes išmokstame klysti, mokytis iš savo klaidų ir įgyjame daugybę 

naudingos patirties. Lietuvos skautijoje veikia net 10 skyrių, kurie suteiks tau profesinių žinių ir leis 

atrasti save. Savanoriaudamas Pirmijoje, ateityje gali tapti ir skyriaus koordinatoriumi(-e). 

  

Nuotraukos autorius Vainius Mirskis 



METŲ APŽVALGA 

Lietuvos skautija šiais metais ne tik stebino savo narių pagalba krizinėse situacijose, stovyklo-

mis, bet ir pasižymėjo tarptautiniuose renginiuose. Apibendrinus metai buvo skautiški ir galime visi 

savimi didžiuotis. O dabar pažvelkime ir prisiminkime, kas gi įvyko per 2022 m.  

Sausį pradėjome su pilna Pirmijos komanda – turėdami aiškius tikslius ir viziją skyrių koor-

dinatoriai pradėjo planuoti skautiškus metus. Covid-19 virusui vis dar siautėjant, teko priimti kelis 

sprendimus, kurie turėjo įtakos įprastai Nacionalinio lygmens veiklai: skautų dainų konkurso „Gražių 

dainelių daug girdėjau“ finalas buvo nukeltas į birželio mėn., buvo koreguota Vadovų savaitgalių 

data ir dažnumas. Susigyvenus su virusu ir lengvėjant Vyriausybės ribojimams, pagal rekomenda-

cijas, grįžome į įprastą ritmą ir vykdėme skautiškas veiklas gyvai.  

Ši vasara buvo ne tik kupina vienetų or-

ganizuojamų stovyklų ir žygių. Daugiau nei 

650 skautų susirinko į Naisiuose vykusią Bal-

tijos skautų stovyklą „Back to the Balts“. 

Programa buvo orientuota į amatus ir baltiš-

kąją kultūrą, dalyviai keliavo po istorinius laiko-

tarpius, skautai geriau pažino Lietuvos kultūrą, 

istoriją, dalinosi savanorystės patirtimi ir už-

mezgė naujas pažintis. Stovykloje dalyvavo 

skautai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Švedijos, 

Ukrainos, Izraelio, Austrijos, Vokietijos.  

Vasarą apie skautus galėjo sužinoti didesnė visuomenės dalis. Buvo parengti ir visuomenei 

pristatyti informaciniai filmukai apie suaugusius skautus, siekiant parodyti, kad skautuose savo 

vietą atras visi, ne tik mažieji, o čia išmoktus įgūdžius galima pritaikyti ir profesinėje srityje. Rekla-

miniai filmukai buvo transliuojami LRT televizijoje ir radijuje, taip pat pilni interviu su suaugusiais 

skautais buvo viešinami mūsų Facebook pus-

lapyje, Instagram paskyroje. Juos galite rasti ir 

Lietuvos skautijos YouTube kanale. 

Vilniaus krašto Kernavės tunto skautai 

vyčiai leidosi į kelionę Kaukazo kalnuose 

savo sukurtu maršrutu, kuris dabar pažymėtas 

pavadinimu „Kernius“. Kalnuose kartu su Lie-

tuvos valstybės vėliava plevėsavo ir Ukrainos 

karių perduota vėliava su jų parašais. Broliai 

žygį dedikavo laisvei. 

  

Nuotrauka iš Baltijos skautų stovyklos „Back to the Balts“ 

Nuotrauka iš br. Alko Paltaroko Facebook paskyros 



LIETUVOS JŪRŲ SKAUTŲ ŠIMT-

METIS 
 

2022 m. buvo ypatingi jūrų skautams. 

Švęsdami Lietuvos jūrų skautų šimtmetį, jie 

stebino veiklų gausumu. Prieš šimtą metų 

kovo 12 dieną Kauno „Aušros“ gimnazijoje 

prasidėjusią Lietuvos jūrų skautų istoriją 

skautai minėjo visus metus – kovo mėnesį 

susirinko Kaune ir šventė jūrų skautų šimt-

mečio gimtadienį, vasarą praūžė šimtmečio 

stovykla „Laiko uostas“, o šventę užbaigė 

šimtmečio konferencija „Kryptys ir nuokry-

piai“.  

16 Nemuno tunto skautų liepos 28 - 

rugpjūčio 8 dienomis dalyvavo Kanados lie-

tuvių (Lietuvos skautų sąjunga) jūrų skautų 

100-mečio stovykloje. Prieš stovyklą skau-

tai gyveno Kanados lietuvių šeimose ir tyri-

nėjo Toronto miestą. Stovykloje jų laukė 

kiek kitokia atmosfera nei įprastai: kitokios 

uniformos dėvėjimo tradicijos, maistas, 

veiklų pobūdis ir t.t. Skautai savo įspūdžiais 

dalijosi Facebook puslapyje, skiltį pavadinę 

„Dienoraštis iš Kanados“. 

 

 
 

PAGALBA UKRAINIEČIAMS 
 

Baigiantis vasario mėnesiui, ne tik Eu-

ropą, bet ir visą pasaulį, sukrėtė žinia apie 

Rusijos karinius veiksmus Ukrainoje. Išau-

gęs humanitarinės pagalbos poreikis ir pa-

bėgėlių srautas, reikalavo greitos reakcijos. 

Skautijos nariai prisijungė prie iniciatyvos 

„Stiprūs kartu“: padėjo skambučių centre, 

koordinavo karo pabėgėlius, tvarkė gyvena-

muosius būstus, keliavo į Lenkijos-Ukrainos 

pasienį ir padėjo Lenkijos skautams bei ly-

dėjo ukrainiečius į Lietuvą; dalyvavo akci-

jose „Laisvė šviečia“, keturių dienų apgul-

tyje prie Rusijos ambasados, rinko paramą 

Ukrainą remiančioms organizacijoms, su-

rinkta suma – daugiau nei 20 tūkst. eurų. 

 

LS užsienio ryšių skyrius ir Vyr. skau-

tininkė suorganizavo Krokuvos grupės 

skautų susirinkimą, kuriame buvo paruošta 

strategija, kaip padėti Ukrainos žmonėms ir 

užtikrintas skautų tarpvalstybinis bendra-

darbiavimas. Narių imlumas ir neabejingu-

mas sudarė galimybes Lietuvos skautijai 

tapti didelio ir svarbaus projekto, kurį vykdo 

UNICEF kartu su WOSM, nariais. Lietuvos 

skautijos nacionalinėje būstinėje buvo ap-

gyvendintos dvi ukrainiečių šeimos.  

Nuotrauka iš „Lietuvos jūrų skautų šimtmetis „100 jūrmy-

lių 2022“ Facebook puslapio  

Nuotraukos autorė Milda Kasperavičiūtė 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064427992103


Lietuvos skautija, kartu su Lenkijos, 

Vengrijos, Rumunijos, Čekijos, Slovakijos, 

Latvijos ir Moldovos skautais tapo bendro 

WOSM ir UNICEF projekto UAct dalimi. 

Šio projekto tikslas sutelkti jaunimą ir ska-

tinti jų lyderystę krizių metu, orientuoti 

skautų savanorius tiekiant tiesioginę pa-

ramą, integracijos ir švietimo metodus vai-

kams ir jaunimui iš Ukrainos. 

Šio projekto ir partnerių „Stiprūs kartu“ 

dėka į renginius (sueigas, stovyklas, žygius 

ir kt.) galėjome priimti 855 vaikų ir jau-

nimo. Papildomas finansavimas leido su-

teikti visas reikiamas priemones veikloms, 

paruošti metodologinę medžiagą, išversti 

dokumentus į ukrainiečių kalbą ir aprūpinti 

vaikus reikiamais daiktais.  

Vadovai į sueigas kvietė vaikus ir jau-

nimą iš Ukrainos, siekdami integruoti į skau-

tiškas veiklas mokė juos įvairių įgūdžių, 

skautai ir ukrainiečiai kartu žaidė, bend-

ravo, dalinosi savo patirtimi bei dainavo dai-

nas ukrainietiškai ir lietuviškai. 

Taip pat buvo organizuojami įvairių 

trukmių žygiai, kurių metu vaikai ir jaunimas 

praktiškai panaudojo savo žinias ir galėjo iš-

mokti naujų dalykų: laužų kūrimo, maisto 

gaminimo, mazgų rišimo ir kt. Į šiuos žygius 

buvo kviečiami jungtis ir ukrainiečių tėveliai.  

Iš viso į vasaros stovyklas priėmėme 

219 vaikų ir jaunimo iš Ukrainos, kurie tu-

rėjo galimybę savaitę laiko išbandyti skau-

tiškas veiklas gamtoje. Vakaro laužai, dai-

nos, skautoramos, masiniai žaidimai ir kitos 

linksmybės bei skautiški iššūkiai – tai tapo 

dalis kasdienybės skautavimą pamėgu-

siems vaikams. Į stovyklas įsitraukė ir tėvai, 

kurie padėjo vykdyti veiklas ir vertėjavo. Ne 

vieną pakerėjo ir ukrainietės Kiros istorija – 

mergaitė Baltijos skautų stovykloje susitiko 

savo skautų vadovę iš Ukrainos ir davė ilgai 

lauktą įžodį.  

Vienetai kvietė Ukrainos vaikus ir jau-

nimą į savaitgalio trukmės stovyklas, šei-

madienius, ukrainiečių liaudies dainas dai-

navome ir skautų dainų konkurso „Gražių 

dainelių daug girdėjau“ metu, dovanojome 

kalėdines dovanas ukrainiečiams, dalyvau-

jantiems skautiškose veiklose, buvo organi-

zuoti mokymai savanoriams. 

Komunikacija apie projektą ir skautų 

pagalbą Ukrainai pasiekė 53170 asmenų. 

Reaguodami į humanitarinę krizę tapome 

labiau matomi visuomenėje: dalyvavome 

radijo ir televizijos laidose, buvome minimi 

žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose. Uk-

rainiečių patogumui sukurtas ukrainietiškas 

skautatinklis www.skauti.com.ua, taip pat 

Facebook puslapis. Turime Ukrainos vaikų 

ir jaunimo duomenų bazę.

Nuotrauka iš Baltijos skautų stovyklos „Back to the Balts“ 

http://www.skauti.com.ua/


ATSTOVAVIMAS IR VEIKLA KITOSE ORGANIZACIJOSE 

Lietuvos skautijos deleguoti nariai da-

lyvavo dviejose LiJOT asamblėjose.  

55-tosios asamblėjos metu buvo pris-

tatytos 2021 m. ataskaitos, teikti dokumen-

tai svarstymui, minint LiJOT 30-metį apdo-

vanoti nominantai, taip pat renkamas prezi-

dentas, LiJOT Valdybos ir Kontrolės komi-

sijos nariai – viena iš Valdybos narių išrinkta 

sesė Gabrielė Kučytė.  

56-toje asamblėjoje buvo svarstomos 

LiJOT prezidento, valdybos ir biuro pusme-

čio veiklos bei Jaunimo reikalų tarybos veik-

los ataskaitos, asamblėjai teikti dokumen-

tai, vyko darbo grupės. 

Prasidėjus karui Ukrainoje, Lietuvos 

skautija padėjo nuo karo bėgantiems ukrai-

niečiams, Vyriausioji skautininkė daly-

vavo Vyriausybės rengtuose specialiuose 

susitikimuose, buvo susitikusi su Ukrainos 

ambasadoriumi Lietuvoje. Lietuvos skautija 

tapo iniciatyvos „Stiprūs kartu“ partneriais. 

 Lapkričio mėnesį Lietuvoje įvyko 

WOSM ir WAGGGS akademija, kurioje 

dalyvavo 200 dalyvių iš 38 šalių – tai kol kas 

didžiausia Akademija. Dalyviai kiekvieną  

dieną dalyvavo įvairiuose mokymuose, ka-

vos pertraukėlių metu bendravo vieni su ki-

tais, o vakarais vyko skirtingos veiklos: 

Tarptautinis vakaras, kurio metu šalys pris-

tatė savo kultūrą ir organizaciją; Turgus, ku-

riame visi kvietė atvykti į Jamboree ar kitus 

didelio masto renginius; paskutinį vakarą 

skautai tyrinėjo Vilnių. 

  

 

2022 metai buvo kupini tarptautinio 

skautavimo galimybių. Užsienio ryšių sky-

riaus pagalba Lietuvos skautijos nariai da-

lyvavo: 

• WOSM ir WAGGGS Europos skautų ir 

skaučių konferencijoje Roterdame (da-

lyvavo s. Urtė Petrulytė ir br. Vainius 

Mirskis), savo kadenciją baigė Europos 

skautų komiteto narė sesė Elena Sinke-

vičiūtė bei veiklos koordinatorė ir vietos 

operacijų pagalbos specialistė sesė Be-

atričė Leiputė. 

• WOSM Europos regiono tvarumo fo-

rume (dalyvavo s. Emilija Biterytė), ku-

rios metu buvo kalbama apie tvarumą ir 

darnų vystymąsi atliepiant aplinkosaugi-

nius, socialinius ir ekonominius tikslus.  

Nuotrauka iš 55-tosios LiJOT asamblėjos 

Nuotraukos autorius Vainius Mirskis 



• WOSM Europos regiono skautų komu-

nikacijos forume (dalyvavo s. Akvilė 

Bartaševičiūtė ir s. Greta Svirupskytė) 

buvo kalbėta apie skautų įvaizdžio kū-

rimą, socialinių tinklų administravimą ir 

dalintasi gerosiomis patirtimis.  

• WOSM Tarptautinėje skautų (Rovers) 

savaitėje (dalyvavo s. Emilija Biterytė) 

susirinkusieji mokėsi advokacijos įgū-

džių tvarumo ir žmogaus teisių srityse.  

• WOSM, WAGGGS ir Prancūzijos 

skautų organizuotame European Ideat-

hon (dalyvavo br. Emilis Varžinskas), 

kurio metu buvo ieškoma sprendimų, 

kaip integruoti suaugusius ir jaunimą su 

migracijos patirtimi į Europos regiono 

skautų organizacijas.  

 

 

 

VERTA ATKREIPTI DĖMESĮ 

• Pirmą pusmetį Lietuvos skautijos pir-

mijoje visi skyriai turėjo koordinato-

rius, tai palengvino darbą ir leido 

siekti didesnių tikslų. 

• 2022 m. NVŠ programoje dalyvavo 

53 LS vienetai.  

• Mūsų organizacija padidėjo beveik 

4%, (prisijungė 102 nariai). Narių su-

mažėjimas fiksuotas Alytaus, Pa-

nevėžio, Utenos, Vilniaus kraštuose 

ir Jūrų skautų konferencijoje, o narių 

padidėjimas Kauno, Klaipėdos, Ma-

rijampolės, Šiaulių, Tauragės, Telšių 

kraštuose ir Oro skautuose (veikia 

Vilniaus krašto sudėtyje). Iš lėto grįž-

tame į priešpandeminius laikus – na-

rių skaičius nežymiai, bet nuolat 

auga.  

• Didžiausią narių dalį organizacijoje 

sudaro skautų amžiaus grupė (be-

veik 1000 narių).  

• Lietuvos skautijoje buvo skatinama 

savanorystė, šiuo metu organizaci-

joje yra 831 savanoris (nariai >18 m. 

amžiaus). 

 

  

Nuotrauka iš WOSM komunikacijos forumo 

Nuotraukos autorius Rytis Rakauskas 



LS IR VŠĮ „VILNIAUS SKAUTŲ CENTRAS“ BENDRADARBIAVIMAS  
 

Vadovas 

Ignas Markevičius (iki 2022-11-11) 

Aurimas Skorupskas (nuo 2022-12-01) 

 

Darbuotojai  

Nuolat dirbo du darbuotojai: direktorius ir direktoriaus pavaduotojas. Abu dirbo po 0,25 etato. 

Stovyklose ir edukacijose paslaugas teikė 80 darbuotojų. 

 

Edukacijos  

Per metus įgyvendinta 10 edukacijų, kurios vyko 

kovo, birželio, spalio, lapkričio mėnesiais. 

 

Stovyklos  

Buvo įgyvendintos keturios „Skautai neskautams” 

stovyklos (viršininkas Ignas Markevičius): 

2022-07-02/08 d. dalyvavo 55 vaikai; 

2022-07-22/31 d. dalyvavo 51 vaikas; 

2022-08-05/14 d. dalyvavo 56 vaikai; 

2022-08-19/28 d. dalyvavo 34 vaikai. 

 

Taip pat įvyko viena „Jūrų skautai neskautams“ stovykla (viršininkas Tomas Jurkuvėnas) 2022-

07-31/2022-08-06, kurioje dalyvavo 84 vaikai. 

 

Planuota penkta „Skautai neskautams” stovykla (viršininkas Ignas Markevičius), kuri 

buvo atšaukta dėl per mažo dalyvių skaičiaus. 

 

Pastebėjimai apie stovyklas 

„Skautai neskautams” stovyklose buvo bandomas naujas stovyklų formatas: stovyklos vyko 10 

dienų, buvo planuota surinkti po 200 vaikų į kiekvieną stovyklą. Šis formatas nepasiteisino ir daly-

vavo mažiau vaikų nei įprastai (80-100). Tuometinis VSC direktorius nepateikė priežasčių, kodėl taip 

įvyko, tad galima daryti išvadą, jog šis formatas nėra labai patrauklus žmonėms ir/ arba buvo nepa-

kankamai iškomunikuoti tokių stovyklų privalumai. 

 

Nuotraukos iš Skautai neskautams Facebook puslapio 



Pelnas  

Pelningos buvo edukacijos bei „Jūrų skautai neskautams“ stovykla. Tikslūs skaičiai metų ei-

goje nebuvo sekami, bet edukacijos atnešė apie 2000-3000 eur. pelno, o „Jūrų skautai nes-

kautams” stovykla – 4300 eur. (neskaičiuojant VSC patirtų išlaidų viešinant stovyklą, stovyklos 

atributikos ir kitų bendrųjų išlaidų). 

 

Taip pat buvo gauta 1805 eur. iš „Skautų slėnio” už dalyvių registracijas per www.skautaines-

kautams.lt tinklapį. 

 

„Skautai neskautams“ stovyklos dėl mažo dalyvių skaičiaus, neapskaičiuotų išlaidų ir nesuvaldyto 

biudžeto buvo nuostolingos. Tikslus stovyklų nuostolis nėra žinomas. 

Bendras Vilniaus skautų centro finansinis nuostolis 2022 m. – 45809,36 eur. 

 

Administravimas  

Spalio pabaigoje Tarybos ir Kontrolės komisijos 

suburta darbo grupė atliko išsamų finansinį bei 

veiklos auditą. Buvo rasta daug netikslumų tiek 

veiklos, tiek finansiniame įstaigos administravime: 

trūko darbo sutarčių, sąskaitų faktūrų, nebuvo aiš-

kios sistemos, kaip yra administruojami užsaky-

mai. 

 

Nuo gruodžio 1 d. pradėjus dirbti naujam direktoriui, buvo atlikti šie darbai: 

1. Surastos visos likusios neapmokėtos paslaugų sutartys su stovyklose ir edukaci-

jose dirbusiaisiais žmonėmis bei su jais atsiskaityta (iš viso už 13699 eur.) 

2. Rastos ir pateiktos buhalterijai visos sąskaitos faktūros, kurios buvo nepateiktos iki tol (iš 

viso už 7657 eur.) 

3. Susitarta ir atsiskaityta su tuometiniu direktoriaus pavaduotoju Osvaldu Rodaičiu. 

4. Sudarytas sąrašas mokėjimų, kurie yra nepagrįsti finansiniais dokumentais (iš viso 

už 3173 eur.) 

5. Pradėta tartis su buvusiu direktoriumi Ignu Markevičiumi, kaip bus atsiskaityta už 4 punkto 

mokėjimus. Galutinis susitarimas persikėlė į 2023 metus. 

6. Sutvarkyta 2022 metų buhalterija. 

 

 

 

Nuotraukos iš Skautai neskautams Facebook puslapio 



NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO (NVŠ) PROGRAMA 

2022 metais NVŠ programos vykdytos 22 savivaldybėse. Remiantis LR ŠMS ministrės įsa-

kymu 2022-01-10 patvirtintu neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo 

tvarkos aprašu akredituotos 3 naujos programos pagal amžiaus grupes: „Vilkų nuotykiai”, „Skautiš-

kos ekspedicijos”, „KELIAS”. Programose (ankstesnėse ir naujai akredituotose) visus metus, ilgesnį 

ar trumpesnį laikotarpį dalyvavo apie 1200 vaikų ir jaunuolių. Tai buvo jau esami nariai, ir naujai 

susidomėję skautybe. Galimybe pastiprinti ir praturtinti savo skautiško vieneto veiklą, dalyvaujant 

NVŠ programose pasinaudojo 69 skautijos vadovai: draugovės įsigijo žygių ir sporto inventoriaus, 

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

programose, spektaklių peržiūrose ir vykdė nuotolinio mokymo veiklas. Per finansavimo laikotarpį, 

sausio-gruodžio mėnesiais įgyvendinta daugybė turiningų veiklų, ugdytiniai įgijo asmeninių, sociali-

nių, iniciatyvumo ir kūrybingumo, komunikavimo, pažinimo, mokėjimo mokytis bei dalykinių kompe-

tencijų.  

Programa įgyvendinta sėkmingai. Dauguma savivaldybių atstovų, vykdžiusių programos įgy-

vendinimo stebėseną, teigiamai vertino veiklų turinį, neformaliojo ugdymo metodus, vadovų kompe-

tenciją. Sulaukta nemažai pagyrimų, o 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 25 1 1 3750 

Alytaus rajono -   - 

Iš viso 25 1 1 3750 

Kauno kraštas 
Jonavos rajono 45 1 3 7425 

Kaišiadorių rajono -    

Kauno miesto 94 4 4 10980 

Kauno rajono 20 1 1 3300 

Kėdainių rajono 

(prie Panevėžio kr. dr.) 
21 1 1 3160 

Raseinių rajono -    

Iš viso 180 7 9 24865 

Klaipėdos kraštas 
Klaipėdos miesto 68 5 5 10905 

Klaipėdos rajono     

Kretingos rajono -    

Šilutės rajono 24 1 2 3000 

Iš viso 92 6 7 13905 

Marijampolės kraštas 



Kalvarijos savivaldybės -    

Kazlų Rūdos savivaldybės 62 2 4 8490 

Marijampolės savivaldybės -    

Prienų rajono 63 4 4 8466 

Vilkaviškio rajono -    

Iš viso 125 6 8 16956 

Panevėžio kraštas 
Panevėžio miesto 83 6 6 14445 

Panevėžio rajono 96 5 5 17560 

Kupiškio rajono 16 1 1 1979,20 

Rokiškio rajono 24 1 1 3040 

Iš viso 219 13 14 37024,2 

Šiaulių kraštas 
Joniškio rajono 41 2 4 7312 

Pakruojo rajono 19 1 2 3140 

Šiaulių miesto 126 6 8 19710 

Šiaulių rajonas 50 2 2 9510 

Iš viso 236 11 16 39672 

Tauragės kraštas 
Šilalės rajono     

Tauragės savivaldybės     

Šakių rajono 33 1 1 4665 

Iš viso 33 1 1 4665 

Telšių kraštas 
Plungės rajono 33 3 2 4620 

Telšių rajono -    

Rietavo savivaldybės -    

Iš viso 33 3 3 4620 

Utenos kraštas 
Anykščių rajono -    

Molėtų rajono 20 1 1 2100 

Utenos rajono -    

Visagino savivaldybės 19 1 2 3200,5 

Zarasų rajono -    

Iš viso 39 2 3 5300,5 

Vilniaus kraštas 
Vilniaus miesto 69 3 7 10230 

Vilniaus rajono -    

Iš viso 69 3 7 10230 

Jūrų skautų konferencija 
Kauno miesto 25 1 1 (prie Kauno) 

Vilniaus miesto 15 1 1 (prie Vilniaus) 

Iš viso 35 2 2  

IŠ VISO 

22 savivaldybės 
1051 (iš jų 35 

jūrų) 

53 (iš jų 2 jūrų 

skautų) 

69 (iš jų 2 

jūrų) 
160987,7 



SUTEIKTI ORDINAI 
 

Lelijos ordinas suteiktas: Kęstučiui Kuli-

kauskui, Eglei Lysovienei, Antanui Šadui-

kai, Vilijai Stasaitienei, Mykolui Pleskui. 

 

Padėkos ordinas suteiktas: Vygantui 

Kiulkiui, Arūnui Kemežiui, Živilei Kubilienei. 

 

Ordinas už Nuopelnus suteiktas: Ligita 

Poškienė, Vaida Vaitkevičiūtė, Liveta Ala-

veckaitė, Donata Mikalauskaitė, Alma Kiše-

lienė, Tomas Jurkuvėnas, Rūta Kurienė.   

 

SUTEIKTI AUKŠTESNIEJI VY-

RESNIŠKUMO LAIPSNIAI 
 

Paskautininko laipsnis suteiktas: 

Klaipėdos kraštas – Aurelijai Špucienei, 

Jolantai Pranulienei, Jūratei Brinienei. 

Šiaulių kraštas – Justinai Paslavičiūtei, 

Edvinui Šereivai, Gintai Palubinskienei, To-

mui Palubinskui.  

Kauno kraštas – Svajūnei Jasiūnaitei, Sil-

vijai Dulinskaitei, Mantui Liagui.  

Vilniaus kraštas – Paulinai Leškevičiūtei. 

Panevėžio kraštas – Giedriui Nareckui. 

Tauragės kraštas – Silvijai Bialoglovytei. 

Jūrų skautų konferencija – Ignotui Skipa-

riui, Gabijai Kiškytei, Ingridai Dragūnienei, 

Motiejui Vaitkaičiui.  

Alytaus kraštas – Antanui Kalinauskui. 

 

Skautininko laipsnis suteiktas: 

Jūrų skautų konferencija – Almai Kisielie-

nei, Deivydui Brokui. 

Marijampolės kraštas – Audronei 

Pranskevičienei. 

Vilniaus kraštas – Matui Dauniui,  

Aivarui Čenkui.  

Klaipėdos kraštas – Gražinai Ivanovienei. 

Panevėžio kraštas – Teodorui Mindaugui 

Ramanauskui. 

  

Nuotraukos autorius Vainius Mirskis 



2022 M. RĖMĖJAI IR PARTNERIAI 

Dėkojame visiems pagrindiniams partneriams ir veiklas finansavusiems fondams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėkojame fiziniams asmenims, skyrusiems 1,2% GPM paramą Lietuvos skautijai! 



LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 

 

ADMINISTRACIJOS SKYRIUS 

Pagrindinis skyriaus tikslas – JPD ir SV sutarčių registro susisteminimas ir efektyvinamas 

jų pasirašymas. 

2022 m. skyriuje veikė: 

Koordinatorė – Psknt. vyr. sk. Vaida Vait-

kevičiūtė. 

 

NVŠ programos koordinatorės:  

Sktn., Irma Gorytė;  

Sktn., Janina Žvirblytė-Paslavičienė. 

 

Už neformaliojo švietimo programų re-

gistrą atsakinga – Sktn., vyr. sk. Rasa 

Dumčiūtė. 

 

Ūkvedys – Sk. v. Jonas Markevičius. 

 

Tarybos posėdžių protokoluotojas – Sk. 

v. Edgaras Suškovas. 

 

Skyriaus savanoriai: 

Pat. sk. Emilis Varžinskas; 

S. sk. Dovilė Židonytė. 

 

JST savanoriai: 

Danielė Dambrauskaitė; 

Leila Petronytė. 

 

Praktikantės: 

Gintenė Bičkutė; 

Jūratė Pociūtė. 

 

Skyriaus įgyvendintos veiklos: 

✓ Raštų rengimas, nukreipimas bei archyvavimas; 

✓ El. pašto administravimas; 

✓ Tarybos ir Pirmijos posėdžiai, jų protokolavimas ir 

protokolų rengimas; 

✓ JP dalyvių ir savanorystės sutarčių administravi-

mas; 

✓ LS nario mokesčio administravimas; 

✓ LS nacionalinės būstinės administravimas ir prie-

žiūra;  

✓ Duomenų sistemos Tee-pee administravimas; 

✓ LS nacionalinių renginių ir mokymų pagalbiniai darbai; 

✓ LS sąskaitų faktūrų išrašymas ir tvarkymas; 

✓ Nuolatinis komunikavimas ir bendradarbiavimas su kitais Pirmijos skyrių koordinatoriais, Ta-

rybos, Etikos ir Kontrolės komisijų nariais; 

Nuotraukos autorė Greta Svirupskytė 



✓ Bendravimas su skautais, vadovais, skautų tėveliais įvairaus pobūdžio klausimais; 

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

Irma Goryte; 

✓ Visapusiška pagalba vyr. skautininkei.  

 

Neplanuotos, bet įgyvendintos veiklos: 

✓ Projekto UAct, vykdomo kartu su WOSM ir UNIFEC, administravimas;  

✓ Ukrainiečių kuravimas Lietuvos skautijos nacionalinėje būstinėje;  

✓ Naujų narystės užklausų www.skautai.lt koordinavimas;  

✓ „Vadovų akademijos“ organizavimas. 

 

Skyriaus veiklos įsivertinimas: 

Administracijos skyriuje nuo 2022 m. sausio mėnesio dirba nauja koordinatorė, visos veiklos 

vyksta sklandžiai ir su sunkumais nesusidurta. Metų eigoje nuolat atsiranda skubių darbų, o reaga-

vimas į juos esamuoju metu buvo tas dalykas, kuriuo galima didžiuotis.  

Didelio žmonių trūkumo administruojant veiklas nepastebėta, prie to prisidėjo trumpalaikiai sa-

vanoriai, kurie padėjo organizuoti įvairias veiklas ir renginius. Administracijos skyrius perėmė ir ren-

ginių organizavimą, kai iš pareigų išėjo Nacionalinių renginių skyriaus koordinatorė*. Skyriaus koor-

dinatorė bendravo su visais skyriais, siekdama užtikrinti sklandų nacionalinių renginių ir mokymų 

organizavimą. Taip pat rengiant organizacijos dokumentus, besirūpinant einamaisiais organizacijos 

klausimais bei vykdant skautiškos parduotuvės administravimą. 

Skyriaus darbai buvo aptariami tam skirtuose Pirmijos posėdžiuose ir susitikimuose, asmeniš-

kai arba el. erdvėje su Vyr. skautininke bei kitų skyrių koordinatoriais.   

Siekiant įvykdyti 2022 m. tikslą, buvo sukurta SV ir JPD sutarčių registras ir matoma, kiek 

procentaliai 2022 m. buvusių narių yra pasirašę sutartis, o pagal tai bus galima lengviau planuotis 

darbus ties šia sritimi siekiant efektyvesnio ir sklandesnio jų pasirašymo (JP 17%, SV 40%).  

Vis dar yra sustojusi nario pažymėjimų gamyba, kurią atnaujinti tikimasi per artėjančius metus. 

 

Tee-pee duomenų sistema 

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.  

*Metų eigoje atsiradę papildomi darbai netrukdė sklandžiai vykdyti nusimatytas veiklas. 



Įdomioji statistika: 

 
Skyriaus veikla skaičiais: 

 
Organizacijos ūkis: 

 

2022 m. Nacionalinėje skautų būstinėje buvo nakvota 11 kartų (175 žmonės). Nacionalinę 

būstinę bei jos aplinką nuolat prižiūri ūkvedys sk. v. Jonas Markevičius.  

 

Lietuvos skautijos narystės pokyčiai: 

 
 

Kraštų narystės statistika: 

 

Kraštas 
Viso krašte narių 

2023 m. 
Iš viso 
tuntų 

Struktūrinių 
tuntų 

Nestruktūrinių 
tuntų 

Iš viso drau-
govių 

Struktūrinių 
draugovių 

Nestruktūrinių 
draugovių 

Alytus 40 1 0 1 3 2 1 

Kaunas 418 5 2 3 17 14 3 

Klaipėda 199 2 1 1 10 7 3 

Mari-
jampolė 

377 2 1 1 16 13 3 



Panevė-
žys 

308 3 3 0 18 15 3 

Šiauliai 275 1 1 0 13 13 0 

Tauragė 118 1 1 0 6 3 3 

Telšiai 175 2 2 0 8 8 0 

Utena 44 0 0 0 2 2 0 

Vilnius 597 4 4 0 31 26 5 

Jūrų skau-
tai 

352 5 3 2 19 15 4 

Oro skau-
tai 

25 0 0 0 1 1 0 

Be vie-
neto 

6       

Iš viso 2934 26 18 8 144 119 25 

 

Vienetas 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m. 

Draugovės 101 122 137 148 149 145 148 146 144 

Str. draugovės 68 87 109 122 118 119 125 122 119 

Tuntai 20 22 23 23 26 26 26 25 26 

Str. tuntai 11 14 16 19 22 19 21 21 18 
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SKAUTIŠKA PARDUOTUVĖ 

Pagrindinis skautiškos parduotuvės tikslas – skautiškos parduotuvės tobulinimas ir 

naujų produktų įvedimas. 

 

2022 m. parduotuvėje veikė: 

Koordinatorius – S. sk. Minijus Montvila. 

 

Skyriaus įgyvendintos veiklos: 

✓ Parduotuvės perėmimas, inventorizacija;  

✓ Senų užsakymų tvarkymas;  

✓ NVŠ ir einamųjų siuntų siuntimas, užsakymų rūšiavimas; 

✓ Bendravimas su tiekėjais ir užsakovais; 

✓ Naujų tiekėjų ir produkcijos ieškojimas.  

✓ Produkcijos užsakymas; 

✓ Atliktos trys inventorizacijos;  

✓ LS skautiškos parduotuvės Facebook puslapio atnaujinimas, produktų reklamavimas;  

✓ Parduotuvės apskaitos sukūrimas ir jos vykdymas;  

✓ Apskaitos sutvarkymas;  

✓ Pelno analizė.  

 

Neplanuotos, bet įgyvendintos veiklos: 

✓ Dalyvavimas renginiuose; 

✓ Prekių paruošimas ir pajamų analizė. 

 

Skyriaus veiklos įsivertinimas: 

Aktyviai vykdoma skautiškos parduo-

tuvės veikla leidžia teigti, kad išsikelti meti-

niai tikslai buvo įvykdyti. Vienas svarbesnių 

darbų – įvesta nauja parduotuvės apskaita. 

Galima pasidžiaugti ir susistemintu NVŠ 

užsakymų tvarkymu, 14 naujų arba atnau-

jintų produktų išleidimu. Parduotuvės užsa-

kymai yra įvykdomi per 10 d.d. Skautiškos 

parduotuvės Facebook puslapyje paskelbti 

33 įrašai.    

Nuotraukos autorius Vainius Mirskis 



Įdomioji statistika: 

Parduotuvės pajamos ir išlaidos: 

 
 

Užsakymų statistika: 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ SKYRIUS 

Pagrindinis skyriaus tikslas – suburti stiprią ŽIS savanorių komandą, kuri sukurtų tvirtą 

pagrindą būsimiems ir esamiems suaugusiems organizacijos nariams tobulėti, juos palai-

kytų, integruotų ir išlaikytų organizacijoje. 

 

2022 m. skyriuje veikė: 

Koordinatorė – Psktn., vyr. sk. Liveta Alaveckaitė.  

 

Savanoriai:  

S. sk. Rusnė Globytė (iki vasaros); 

Psktn., vyr. sk. Aurėja Bilevičiūtė (iki vasaros); 

Psktn. Martyna Pociūtė; 

Vyr. sk. Emilė Jakimčikaitė; 

S. sk. Gabrielė Breimelytė. 

       

Skyriaus įgyvendintos veiklos: 

✓ 3 Lietuvos skautijos pristatymai 

Kauno „Varpo“ gimnazijoje; 

✓ Peržiūrėta kompetencijų mat-

rica dėl savanorystės kritinės 

situacijos atveju; 

✓ Aplankyta 13 vasaros stovyklų; 

✓ Suorganizuotas LS vadovų 

sąskrydis „AtostogAUK“ – 

sąskrydis buvo skirtas vadovų 

poilsiui, bendrystei ir pramo-

goms; 

✓ Kartu su Komunikacijos sky-

riumi viešintos „Savanorių isto-

rijos“; 

✓ Pagalba organizuojant moky-

mus, skirtus pasiruošti vasaros 

stovykloms ir UA vaikų priėmi-

mui; 

✓ Parengtas pristatymas viene-

tams apie LS nacionalinį 

lygmenį kartu su Komunikaci-

jos skyriumi; 

✓ Paruošta ir pateikta medžiaga 

vadovo atmintinės knygai; 

✓ Įrengta Vadovų oazė Pavasa-

rio šventės Jonavoje metu – 

kvietėme vadovus puodeliui 

kavos ir atsipūsti masažuose, 

kalbėjome apie projektą UAct, 

mokymų poreikius ir artėjan-

čias vasaros stovyklas; 

✓ „Tikrojo mazgo riterio“ konkur-

sas – nugalėtojai apdovanoti 

Pavasario šventės metu Jona-

voje; 



✓ Sukurtas ryšys su savanoriais 

– individualūs ir bendri pokal-

biai su savanoriais; 

✓ Paruošti 2 informaciniai 

straipsniai („Noriu tapti savano-

riu” ir „Noriu kurti draugovę”); 

✓ Atnaujintas skautiškas CV; 

✓ „Vadovų laužas“ – nuotolinis 

skambutis, šiais metais nepasi-

teisino; 

✓ UAct projekto įgyvendinimas; 

✓ Parengta medžiaga skyriui: pa-

ruoštos skyriaus vidinės darbo 

schemos ir vidiniam naudojimui 

skirta medžiaga; 

✓ Atnaujinti pareiginiai nuostatai; 

✓ Peržiūrėti dokumentai susiję su 

savanoryste, planuojama daryti 

nežymius pakeitimus.

  

     

Skyriaus veiklos įsivertinimas: 

2022 m. skyriui buvo ypatingai darbingi, todėl tikimės netrukus matyti darbo rezultatus. Iššū-

kiai, su kuriais buvo susidurta prasidėjus karui Ukrainoje, buvo įveikti skautų savanorių pagalba. 

Humanitarinė krizė paskatino savanorių susitelkimą, o WOSM ir UNICEF projektas UAct įgalino mus 

veikti dar didesniu pajėgumu.  

Pastebimas ir aktyvesnis savanorių įsitraukimas į LS nacionalinio lygmens veiklas, tai leidžia 

plėsti savanorystės galimybes, artimiau bendrauti su vienetais, padėti spręsti jų problemas ir atliepti 

poreikius. Tai atsispindi ir kraštų pateiktose ataskaitose.  

Nuotraukos autorius Rytis Rakauskas 



VIENETŲ VEIKLOS 

Alytaus kraštas: 

PILĖNŲ TUNTAS – tunto jaunesnieji skautai ir skautai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose 

(liejo žvakes, gamino popierių, jodinėjo), ėjo į parodas Alytaus kraštotyros muziejuje. Priklausomai 

nuo oro, skautai keliavo į jaunimo parką, miesto 

sodą, aplankė pieninės kalną, kitas miesto žymias 

vietas, susipažino su savo krašto, Dzūkijos regiono 

istorija bei tradicijomis.  

Skautai dalyvavo sausio 13 d. renginyje „At-

mintis gyva, nes liudija“, vasario 16 d. iškilmingame 

minėjime „Vasaris sujungia KARTAS“, šventė 

skautų įkūrėjo Roberto Baden-Powell'io 165-ąjį gim-

tadienį, kovo 11 d. dalyvavo Lietuvos Nepriklauso-

mybės atkūrimo dienai paminėti skirtuose rengi-

niuose.  

Pavasarį Alytaus skautai vyko į Marijampolę, 

kur aplankė Senovinių automobilių muziejų, daly-

vavo skautų Pavasario šventėje Jonavoje.  

Tunto džiaugsmai – puikiai suorganizuota va-

saros stovykla „Tarzano pėdomis“. Stovykloje, vy-

kusioje ant Nemuno kranto, skautai išbandė įvairias 

veiklas: ėjo į žygius, maudėsi, žaidė pievoje ir prie 

laužo, mokėsi gaminti, tvarkė aplinką – darė Gerąjį darbelį, aktyviai dalyvavo kitose veiklose.  

 

Jūrų skautų konferencija: 

Šiais metais Lietuvos jūrų skautai minėjo savo 100-metį, todėl netrūko renginių, skirtų būtent 

šiai progai paminėti. Kovo mėnesį buvo sureng-

tas bendras jūrų skautų gimtadienis. Liepos mė-

nesį buvo surengta šimtmečio jūrų skautų sto-

vykla „Laiko uostas“. Rugsėjį buvo surengtas se-

zono uždarymas. Pavyko įgyvendinti ne tik visus 

jūrų skautų gimtadieniui paminėti skirtus rengi-

nius, bet ir patys jūrų skautai keliavo į kitų skautų 

organizuotus renginius: Baltijos skautų stovyklą 

„Back to the Balts“, Marijampolės krašto, Kauno krašto bei Klaipėdos krašto renginius, Pavasario 

šventę ir jūrų skautų šimtmečio stovyklą Kanadoje.  



ŠVENTOSIOS TUNTAS – tunto patyrę skautai ir kandidatai į juos dalyvavo skautiškų centrų 

organizuotuose mainuose Gruzijoje, vykdė Skautų slė-

nio veiklas, vadovai dalyvavo Skautų slėnio moky-

muose, kurių metu mokėsi kaip dirbti su specifiniu in-

ventoriumi, įvairių tipų laivais, šaudymo iš lankų ir orinių 

šautuvų inventoriumi. Nors pasibaigus karantinui orga-

nizacijose pastebimas narių nubyrėjimas, Šventosios 

tuntas džiaugiasi, kad pas juos narių nesumažėjo, prie-

šingai, nemažai tėvų patys kreipiasi ir noriai savo atža-

las leidžia į skautiškas veiklas. Susitikimai įprastai vyksta kartą per savaitę, o didžiąją dalį veiklų 

veda Jonas Dragūnas. 

NEMUMO TUNTAS – pirmiausia, galima pasidžiaugti 

aktyvių žmonių padaugėjimu ir įkurtu nauju laivu, taip pat 

buvo apjungtos amžiaus grupių veiklos. Tunto nariai aktyviai 

dalyvavo jūrų ir sausumos skautų renginiuose, du skautai 

vyko į Europos jūrų skautų susitikimą Atėnuose. Linksmai pa-

minėtas tunto gimtadienis, dalyviai žaidė miške, slidinėjo. Per 

sueigas buvo gaminami žibintai, skirti Žibintų šventei, ruoštasi 

kalėdinei mugei. 

VIDGAUTO TUNTAS – tunto nariai aktyviai dalyvauja mo-

kymuose, kelia savo kompetencijas. Šiuo metu tunte veikia 9 su-

augę savanoriai. Galima pasidžiaugti, kad tuntas sparčiai auga, 

nariai dalyvauja kitų vienetų renginiuose, yra veiklūs ir moty-

vuoti.  

 

 Kauno kraštas: 

PILIES TUNTAS – tuntas išties gali pasidžiaugti renginių 

ir iniciatyvų gausa. Draugovės nuolat bendrauja tarpusavyje ir 

organizuoja bendrus renginius. Taip pat aktyviai dalyvauta Lie-

tuvos skautijos nacionaliniuose renginiuose, mokymuose. Pa-

vyko iš kito krašto pasikviesti skautus ir bendrai suorganizuoti 3 

dienų trukmės stovyklą.  



Klaipėdos kraštas: 

Didelis džiaugsmas – sustiprėjęs ir išaugęs vadovų kolektyvas, nors vis dar susiduriama su 

žmogiškųjų išteklių trūkumu, dirbti yra lengviau. Vadovai iniciatyvūs, o tai pastebi ne tik skautiška 

bendruomenė, bet ir visuomenė. Vyksta 

bendri renginiai vis kitame krašto vienete, 

taip skatinant bendruomeniškumą ir neapk-

raunant vadovų nuolatine organizavimo 

našta. Kraštas vis didėja, pastebimas pa-

gausėjęs lankančių vaikų skaičius, taip pat 

turime naują vienetą Endriejave, ieškome 

galimybių įkurti skautišką vienetą Šilutėje. 

Stiprų palaikymą gavome iš Klaipėdos 

krašte išaugusių, bet gyvenimo į kitus kraš-

tus išbarstytų, brolių, kurie suorganizavo 

kraštui vasaros stovyklą. Taip pat galime džiaugtis Jono Budrio gildijos veikla – skautai organizuoja 

veiklas esamiems vadovams ir padeda įsivažiuoti naujiems. 

PAMARIO TUNTAS – tuntas nuolat auga, jaunesniųjų skautų amžiaus grupė pagausėjo tiek 

narių, tiek vadovų skaičiumi. Siekiant stiprinti vadovų 

bendruomenę vyksta reguliarūs susitikimai, išvykos į 

spektaklius, skatinamas laiko leidimas drauge, taip pat 

dalyvaujama Lietuvos skautijos nacionaliniuose rengi-

niuose. Tunto sėkmės paslaptis – stiprūs vilkų vadovai, 

kurie padeda stiprius vertybių ir skautiškumo pamatus 

nariams. 

 

Marijampolės kraštas: 

Marijampolės krašto skautai buvo pakviesti pristatyti savo veiklas TrenkTuro žygyje Kazlų Rū-

doje – mokėme dalyvius skautiškų veiklų, žaidėme ir vaišinome pušų arbata. Galime pasidžiaugti 

didėjančiu narių skaičiumi, taip pat naujai įkurta gildija, kurios nariai aktyviai savanoriauja rengi-

niuose, kuria savo tradicijas ir užtikrina žmogiškųjų išteklių pasiūlą. Krašte puikiai veikia skilčių sis-

tema, buvo suorganizuoti skiltininkų kursai, vadovai kelia savo kompetencijas ir patirtis perduoda 

kitiems. Džiugina ir tėvų bei vadovų tarpusavio ryšys, tėveliai padeda ir įsitraukia į skautiškas veik-

las. Kuriame ir naujus ryšius su kitų kraštų skautais – organizuota bendra Marijampolės ir Kauno 

kraštų rudens stovykla, tikimės, kad tai naujos draugystės pradžia.  



SŪDUVOS TUNTAS – Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugovė jau 23-us metus (nuo 1999 

m.) organizavo vasaros stovyklą „Draugystė“, ši sto-

vykla dažnai tampa pirmuoju naujojo skauto nuotykiu, 

nes būtent po jos prisijungia daugiausia skautų. Labai 

smagu, kad tuntas nuolat auga ir išsaugo savo tradici-

jas. Kadangi Marijampolėje veikia jūrų skautų Šešupės 

tuntas, daugelį renginių-išvykų, stovyklų, mokymų da-

rome kartu, taip sutaupome žmogiškųjų išteklių ir vai-

kai turi galimybę dalyvauti įvairesniuose renginiuose.  

 

Panevėžio kraštas: 

Panevėžio krašto skautų pilna visur: skautiškuose renginiuose, akcijos ir iniciatyvose, savano-

riaujant ir veikiant krašto lygmeniu. Būtent dėl to jau ant-

rus metus iš eilės Panevėžio jaunimo apdovanojimuose 

šie skautai laimi „Metų jaunimo organizacijos‘22“ apdo-

vanojimą. Šiais metais buvo laimėti ir įgyvendinti net 5 

vietiniai projektai, kurie leido organizuoti veiklas, tobulėti, 

viešinti skautus ir rodyti pavyzdį kitoms jaunimo organi-

zacijoms.  

 

Šiaulių kraštas: 

Krašto vasaros stovykla pavyko pui-

kiai, tai buvo nuostabus nuotykis tiek 

skautams, tiek visiems stovyklautojams iš 

Ukrainos. Stovykloje dalyvavo 40 ukrai-

niečių vaikų ir jaunimo, kuriuos pritrau-

kėme su vadovų pagalba – kvietėme vai-

kus, kurie jau lanko vietines mokyklas. 

Daugelis Šiaulių krašto vadovų moka 

rusų kalbą, tad nebuvo kalbos barjero ir viskas ėjosi sklandžiai. Krašte veikia daug suaugusių 

skautų, kurie noriai veda veiklas, prisideda prie krašto plėtros ir dalyvauja mokymuose. Stengiamės 

kuo įvairiau išnaudoti Lietuvos skautijos siūlomą pagalbą. 



Tauragės kraštas: 

Nors šiuo metu veikia tik vienas tuntas – Bišpilio, pastebi-

mas narių augimas. Po pandemijos kraštas labai susitraukė, to-

dėl dabar ieškome būdų ir galimybių augti. Sezono uždarymo 

metu dalyvavo dvigubai daugiau narių nei atidaryme. Yra re-

gionų, kuriuose matosi liūdna ateitis, tačiau stengiamės judėti į 

priekį ir išlaikyti savo tradicijas. Turime stiprius vyr. skautų vienetus ir vadovus, kurie, kaip tikri skau-

tai, nestokoja vilties ir noro veikti. 

 

Telšių kraštas: 

GONDINGOS TUNTAS – įgyvendinome 2 didelius projektus (vieno vertė 12 000 eur., kito – 

50 000 eur.), įkūrėme nuotykių parką, įsigijome įvairios technikos, įrangos, ir atributikos; užmezgėme 

gerus santykius su švedais, kurie teikia mums didžiulę 

finansinę ir kitokią paramą, esame rimčiausia organiza-

cija rajone, labai vertinama vietinės bendruomenės. Tu-

rime itin stiprų tėvelių palaikymą ir paramą, sugebame 

patys užsidirbti ir neprašyti pagalbos. Skautai su savo 

edukacijomis labai laukiami kaimų, miestelių ar įstaigų 

bendruomenių didesniuose renginiuose, džiugina tai, 

kad mes turime ką parodyti, galime mokyti kitus ir supa-

žindinti su skautavimu. Mūsų stovyklos tapo pavyzdžiu visiems, o mūsų tunto nariai renkami į įvairius 

vadovaujančius postus mokyklose, jaunimo organizacijose, yra daugelio delegacijų, vyksiančių į už-

sienį, nariai.  

TELŠIŲ TUNTAS – Telšių tunto vadovai puikiai 

padirbėjo organizuodami vienetų metines veiklas. Su-

eigos, susitikimai su svečiais, pagalba jiems, žygiai, 

tradiciniai renginiai, BTU akcija ir kita buvo įdomi, kū-

rybiška patirtis, padėjusi kurti skautišką bendruo-

menę. Taip pat įvyko sėkminga vasaros stovykla, ku-

rią organizavo Šatrijos, Akelos gaujos, Sofijos Kyman-

taitės Čiurlionienės, tunto vadijos ir Rietavo Vykinto 

(ne Telšių tunto) draugovės vadovai. Išskirtinai pami-

nėtinas s. Donatos Kazlauskienės parašytos knygos apie Rainių kankinius, pristatymas. Veiklos su 

ukrainiečiais vaikais ir jaunimu (pastarųjų 10 turėjome vasaros stovykloje), naujos tunto vėliavos 



įšventinimo ceremonija, skautų būklo tualeto įrengimas (patikėkite, kiek kryžiaus kelių: derinimų, 

teikimų, svarstymų ir pirkimų) teko nueiti tuntininkei s. Editai Andrijauskienei, kad mes jį turėtume).  

Utenos kraštas: 

Galime džiaugtis, kad pavyko įkalbinti Visagino skautų va-

dovę dalyvauti Vadovų akademijoje ir su jaunesniųjų skautų 

grupe dalyvauti ateinančiais metais vyksiančioje Jubiliejinėje sto-

vykloje. Tai leis didinti vaikų ir vadovų skaičių, nes šiuo metu tu-

rime tik 4 pilnamečius narius.  

 

 

Vilniaus kraštas: 

ŠVENTARAGIO TUNTAS – esame tuntas, į kurį mielai kviečiami prisijungti vaikai ir vadovai, 

atvykę iš kitų miestų ar šalių. Tunte šiuo metu tu-

rime vadovų iš Marijampolės, Kretingos, Panevė-

žio ir Didžiosios Britanijos. Veikiame sklandžiai, 

vaikų ir vadovų užtenka, nariai noriai dalyvauja 

Lietuvos skautijos renginiuose, aktyviai organi-

zuoja savo sueigas. Per metus turėjome 10 tunto 

renginių – stovyklos, tunto gimtadienis, vėliavos 

šventinimas, Kalėdos, bendruomenės renginiai. Į 

savo veiklas įtraukiame ir tėvelius. Turime Ukrai-

nos skautų vienetą, kuris priklauso mūsų tuntui ir 

vykdo savo veiklas.  

SKAISČIO TUNTAS – šiais metais įsitraukėme į tarptau-

tinį ir nacionalinį skautavimą: sesė Emilija Biterytė dalyvavo 

WOSM mokymuose, sesės Liepa Černiūtė, Liepa Gudaitytė ir 

brolis Deividas Bartkus dalyvavo WOSM akademijoje, dalis 

narių dalyvavo kitų kraštų/tuntų renginiuose. Organizuojame 

patyrusių skautų ir vadovų stovyklą kas du metus, renginys 

padeda sustiprinti ryšį tarp šių skautų amžiaus grupių, padeda pat. skautams įsilieti į vadovų ko-

mandą. Nariai įsitraukia į Nacionalinio lygmens veiklas ir savanoriauja Pirmijoje.  



VINGIO TUNTAS – tuntas yra labai veiklus, dalyva-

vome nacionaliniuose renginiuose, kitų kraštų/vienetų 

stovyklose, taip pat įsitraukėme į akcijas: apkasų žvakių 

liejimas, dalyvavome apgultyje prie Rusijos ambasados, 

prižiūrėjome laužus, rinkome lėšas, į savo veiklas kvie-

tėme Ukrainos vaikus ir jaunimą, savanoriavome Maisto 

banke. Esame pakankamai jaunas tuntas ir labai džiugu, 

kad augame, vaikai noriai įsitraukia į įvairias Skautijos, 

nevyriausybinių organizacijų veiklas. Taip pat džiugu, jog 

jau turime užaugusių vadovų, kurie labai nori dirbti su vai-

kais ir pradeda vadovauti vienetams.  

 

MOKYMŲ SKYRIUS 

Pagrindinis skyriaus tikslas – užtikrinti aiškius ir sklandžius mokymus organizacijos na-

riams, siekiant visapusiško tobulėjimo. 

 

2022 m. skyriuje veikė:  

Koordinatorė: 

Sktn., vyr. sk. Julija Barsienė (nuo 2022-01-10 iki 2022-09-12); 

Pat. sk. Katarina Nizovec (nuo 2022-09-13) 

 

Savanoriai: 

Vyr. sk. Elzė Urbietytė; 

S. sk. Deividas Bartkus. 

 

Skyriaus įgyvendintos veiklos: 

✓ Kartu su ŽIS ir JPS koordinatorėmis suorganizuota Vadovų akademija – įgūdžių atnau-

jinimo ir/ar įgijimui https://skautai.lt/renginiai/111-vadovu-akademija (54 dalyviai); 

✓ Suorganizuoti mokymai: pilietinio (neginkluoto) pasipriešinimo kursai; „Blitz“ mokymai 

vienetuose (pionerijos mokymai Pamario tuntui); 

✓ Sutvarkyta mokymų duomenų bazė;  
✓ Užmegztas bendradarbiavimas su STT;  
✓ Suplanuotas 8 stovyklų lankymas (aplankytos 7), 2 sueigų pravedimas; 
✓ Konsultacijos su vienetų seniūnais Pavasario šventės metu; 

https://skautai.lt/renginiai/111-vadovu-akademija


✓ Lektorių duomenų bazės atnaujinimas; 
✓ „Blitz“ mokymų temų aprašų sudarymas (įver-

tinant asmeninių konsultacijų metu surinktus 

duomenis) – paruoštas pionerijos mokymų 

aprašas; 
✓ Surinkta medžiaga Vadovų atmintinei. 

 

Skyriaus veiklos įsivertinimas: 

Nuveikti pagrindiniai darbai: sutvarkyta Mokymų skyriaus 

duomenų bazė, suorganizuota Vadovų akademija, pasiektas skyriaus metinis tikslas. Skyriuje nuo-

lat veikia savanoriai, kurie prisideda prie mokymų organizavimo. Siekis kitiems metams – tobulinti 

mokymų turinį bei rengti papildomus mokymus, atsižvelgiant į LS narių poreikius. 

 

KOMUNIKACIJOS SKYRIUS 

Pagrindinis skyriaus tikslas – atskirti Lietuvos skautijos komunikacijos sritis (bent 80 % na-

rių vidinės komunikacijos grupėse) ir komunikuoti apie savanorystę Lietuvos skautijoje. 

 

2022 m. skyriuje veikė: 

Koordinatorė – Vyr. sk. Greta Svirupskytė. 

 

Savanoriai: 

S. sk. Tadas Sinkevičius; 

S. sk. Karolis Žemaitis;  

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

Psktn., sk. v. – Rytis Rakauskas.  

 

Skyriaus įgyvendintos veiklos: 

✓ Komunikuota apie savanorystę Lietuvos skautijoje ir Pirmijoje; 

✓ Kartu su Žmogiškųjų išteklių skyriumi viešintos „Savanorių istorijos“; 

✓ Europos skautų fondo finansuotų vaizdo įrašų apie suaugusius narius montavimas, ren-

gimas ir viešinimas; 

✓ Paruošti du reklaminiai vaizdo ir garso įrašai viešinti per LRT televiziją bei radiją; 

✓ Komunikacija apie skautų veiklas ir renginius; 

✓ Rašyti straipsniai apie pagalbą nuo karo bėgantiems Ukrainos gyventojams; 

Nuotraukos autorė Greta Svirupskytė 

http://www.skautai.lt/


✓ Bendradarbiavimas su kitomis NVO; 

✓ Lietuvos skautijos soc. tinklų administravimas; 

✓ Naujienlaiškio rengimas ir siuntimas; 

✓ Skyriaus savanorių palaikymas; 

✓ LinkedIn paskyros sukūrimas ir įgalinimas; 

✓ Atnaujintos Lietuvos skautijos reprezentacinės skaidrės; 

✓ Nuolatinė pagalba skyriams siekiant realizuoti idėjas ir viešinti aktualią informaciją. 

 

Neplanuotos, bet įgyvendintos veiklos: 

✓ WOSM ir UNICEF projektas 

✓ Sukurti ir administruojami soc. tinklai 

ukrainiečių kalba; 

✓ LS nacionalinio lygmens pristatymas 

kartu su Žmogiškųjų išteklių skyriumi; 

✓ Vadovų atmintinės rengimas; 

✓ BTU akcijos kuravimas. 

 

Skyriaus veiklos įsivertinimas: 

Šiais metais iš dalies buvo pasiekti užsibrėžti metiniai tikslai: 2022 metų pabaigoje Lietuvos 

skautijos narių grupėje buvo 80% narių (skaičiuojant pagal >13 m. amžiaus narių kiekį), o Lietuvos 

skautijos vadovų grupėje buvo 64 % narių (skaičiuojant pagal pilnamečių ir pareigas užimančių narių 

kiekį). 

Siekiant skatinti savanorystę Lietuvos skautijoje ir bendradarbiaujant su LRT, buvo viešinamas 

Europos skautų fondo finansuojamo projekto „Ką veikia skautai“ galutinis produktas – 6 filmukai ir 2 

reklaminiai filmukai. Pagrindinis tikslas – kalbantis su suaugusiais skautais, parodyti visuomenei 

skautų pridėtinę vertę, kaip įgyti įgūdžiai padeda jų profesinėje aplinkoje, ko jie išmoko ir vis dar 

mokosi. Reklaminiai filmukai buvo viešinti birželio 27 – liepos 7 dienomis. Taip pat mūsų YouTube 

kanale ir Facebook puslapyje rasite 6 filmukus, kuriuose kalbinami mūsų broliai ir sesės. Savano-

rystė buvo aktuali ir Instagram paskyroje, kurioje viešinamos „Savanorių istorijos“ (paruošta su ŽIS). 

Soc. tinklų komunikacijoje galime džiaugtis moderniais vizualais ir kokybiškomis nuotraukomis 

(HIP VALIO mūsų šauniesiems fotografams). 2023 m. sieksime įgalinti mūsų narius, kad jie prisidėtų 

prie mūsų organizacijos komunikacijos tobulinimo – mes visi kuriame mūsų organizacijos įvaizdį. 

 

 

     

 



Įdomioji statistika: 

Facebook: 

• Per metus +411 nauji sekėjai – moterys – 
67,1%, vyrai – 32,9%. 

• Panašus pasiekiamumas 18-24 metų ir 25-
34 metų amžiaus grupėse. 

• Lietuvoje mus stebi 82,3% sekėjų, iš kurių 
30,5% yra iš Vilniaus. 

Instagram: 

• Per metus +227 nauji sekėjai - moterys – 
65,5%, vyrai – 34,5%. 

• Panašus pasiekiamumas 18-24 metų ir 25-
34 metų amžiaus grupėse.  

• Lietuvoje mus stebi 74,6% sekėjų, iš kurių 
34,1% yra iš Vilniaus. 

 

FINANSŲ IR PARAMOS PRITRAUKIMO SKYRIUS 

Pagrindinis skyriaus tikslas – skyriaus komandos suformavimas/tęstinumo ir žinių perda-

vimo užtikrinimas. 

 

2022 m. skyriuje veikė: 

Koordinatorius – Sk. v. Ignotas Gaidamavičius. 

 

Skyriaus įgyvendintos veiklos: 

✓ Bandymas surasti papildomą žmogų į Finansų ir paramos pritraukimo skyrių – nesėkmingas; 

✓ Gauti prizai skautų dainų konkursui „Gražių dainelių daug girdėjau“; 

✓ Dalyvauta 92 % Fundraising.lt PRO organizuojamuose užsiėmimuose; 

✓ Išklausytos 82 valandos turinio, atstovaujant Lietuvos Skautijai; 

✓ Jau užsitarnautas analogų Lietuvoje neturintis lėšų pritraukimo žinių atestatas; 

✓ Susisteminta visa mokomoji medžiaga, kuri bus prieinama skyriaus nariams. 

 

Skyriaus veiklos įsivertinimas: 

Žinių perdavimo užtikrinimas bus daromas pirmą 

2023 metų ketvirtį. Baigus mokymus, juose gautos ži-

nios bus perduotos kitiems. 

Nuotraukos autorius Rytis Rakauskas 



UŽSIENIŲ RYŠIŲ SKYRIUS 

Pagrindinis skyriaus tikslas – užtikrinti kokybišką Lietuvos skautijos atstovavimą Eu-

ropinėje konferencijoje, stiprinti tarptautines partnerystes ir palaikyti kitus skyrius tarptau-

tine prasme. 

 

2022 m. skyriuje veikė: 

Koordinatorius – Sk. v. Vainius Mirskis. 

 

Savanoriai: 

Pat. sk. Liepa Černiūtė; 

Pat. sk. Margiris Dabrila; 

Pat. sk. Ugnė Bieliauskaitė; 

S. sk. Gintė Mickutė. 

 

Skyriaus įgyvendintos veiklos: 

Informacija apie Skautijos narių atstovavimą organizacijai pateikiama skiltyje ATSTOVAVIMAS 

IR VEIKLA KITOSE ORGANIZACIJOSE. 

✓ 10 (+40%) Lietuvos skautijos narių dalyvavo tarptautiniuose renginiuose užsienyje; 

✓ Lietuvoje vyko WOSM IR WAGGGS akademija, ji buvo didžiausia istorijoje; 

✓ Nauji savanoriai URS skyriuje; 

✓ Europos skautų regione pirmą etapą praėjo 6 asmenys; 

✓ 762 (+11%) LS URS tarptautinių naujienų Facebook grupėje ir +60 įrašų apie tarptautines 

galimybes. 

 

Neplanuotos, bet įgyvendintos veiklos: 

✓ Komunikacija dėl prasidėjusio karo su Eu-

ropos savanoriais; 

✓ Susitikimai su Krokuvos grupe; 

✓ Padidintas URS savanorių kiekis; 

✓ Gerosios patirties pavyzdžių ieškojimas ki-

tose šalyse.  

 

 

 

Nuotrauka iš Europos skautų konferencijos 



Skyriaus veiklos įsivertinimas: 

Skyriaus veikla vertinama teigiamai. Didesnė dalis užsibrėžtų tikslų buvo įgyvendinta, puikiai 

veikė komunikacija su užsienio šalimis, Krokuvos grupe, WOSM savanoriais. Sustiprinta komunika-

cija su Krokuvos grupe užtikrina didesnes tarptautinio skautavimo galimybes. Siekiame sustiprinti 

URS skyriaus komandą. 

 

NACIONALINIŲ RENGINIŲ SKYRIUS 

Pagrindinis skyriaus tikslas – pritraukti savanorių, kurie būtų suinteresuoti skyriaus 

veiklų vykdymu, naujų iniciatyvų įgyvendinimu. 

 

2022 m. skyriuje veikė: 

Koordinatorė – S. sk. Gustė Vyšniauskytė (iki 2022-10-18) 

 

Skyriaus įgyvendintos veiklos: 

✓ Suorganizuotas skautų dainų konkursas „Gražių dai-

nelių daug girdėjau“; 

✓ Padėta suorganizuoti Pavasario šventę; 

✓ Suorganizuotas Vadovų sąskrydis (kartu su ŽIS); 

✓ Suorganizuotas LS eilinis vadovų suvažiavimas; 

✓ Kuruota akcija „Ištark. Išgirsk. Išsaugok“. 

 

 

 

JAUNIMO PROGRAMOS SKYRIUS 

Pagrindinis skyriaus tikslas – bent 25% draugovių kiekviename krašte jaunimo prog-

ramą vykdo pagal atnaujintas gaires. 

 

2022 m. skyriuje veikė: 

Koordinatorė – Sktn., vyr. sk. Milda Kasperavičiūtė (iki 2022-

08-31). 

 

Skyriaus įgyvendintos veiklos: 

✓ Jaunimo programos gairių atnaujinimas skautatinklyje; 

✓ Padaryta ir išsiųsta apklausa vadovams. 

Nuotrauka akcijos organizatorių 

Nuotraukos autorė Vaida Vaitkevičiūtė 



 

TARIAME AČIŪ UŽ DAR VIENUS PILNUS 

ŠYPSENŲ, INICIATYVUMO IR BUDĖJIMO 

METUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURKIME GERESNĮ PASAULĮ KIEKVIENĄ DIENĄ 

 
 

 

     

Nuotraukos autorius Rytis Rakauskas 

Vienetų veiklų aprašyme naudojamos seniūnų ir tuntininkų atsiųstos nuotraukos. 


