
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. 
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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. 
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