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1.
1.1.

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

Lietuvos skautų sąjungos vienetai ir nariai, nario mokestis

Ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos skautų sąjungoje veikė devyni vienetai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aušrinės vyr. skaučių židinys;
Akademinio skautų sąjūdžio Dr. Jono Basanavičiaus draugovė;
Gaujos skautų vyčių būrelis;
Jonavos Benedikto Labėno – Kariūno draugovė;
Jonavos Slėnio tuntas;
Valdovų rūmų tuntas;
Vilniaus Atžalyno tuntas;
Vilniaus Pilies tuntas;
Šalčios žemės tuntas.

VIENETAS

Narių
skaičius
2020 m.

Nario
mokestis
Už 2019
m.
24
48
-

Narių
skaičius
2019 m.

Nario
mokestis
Už 2020
m.
24
48
-

Narių
skaičius
2018 m.

Aušrinės vyr. skaučių židinys
1 (7)*
1 (8)*
8 (11)*
ASS Dr. J. Basanavičiaus draugovė
12
14
14
Gaujos skautų vyčių būrelis
(11)*
(11)*
Jonavos Benedikto Labėno – Kariūno
29
496
18
332
10
draugovė
Jonavos Slėnio tuntas
26
576
22
312
21
Tuntas „Valdovų rūmai“
20
0
26
Vilniaus Atžalyno tuntas
87
1404
88
1464
83
Vilniaus Pilies tuntas
44
944
39
828
41
Šalčios žemės tuntas
61
816
56
756
47
Nepriklausantys vienetams
2
24
2
24
2
VISO
282
4332
240
3788
243
*- skliaustuose pateiktas vieneto narių, priklausančių ir kitiems vienetams, skaičius.

1.2.

Nario
mokestis
Už 2019
m.
12
48
-

Narių
skaičius

Nario
mokestis

9 (1)*
18
-

Už 2018
m.
12
24
-

56

-

-

288
1380
912
648
24
3456

16
73
38
31
184

180
660
426
372
1758

2017 m.

Valdymo organai

Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimas – aukščiausias Lietuvos skautų sąjungos organas,
turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises.
2019 m. kovo 30 d. įvyko Lietuvos skautų sąjungos rinkiminis suvažiavimas. Jo metu išrinkta
nauja LSS vadovybė:
Vyriausioji skautininkė – psktn. vyr. sk. Arina Ašipauskaitė
Seserijos vyriausioji skautininkė – sktn. vyr. sk. Dalia Trapinskienė
Brolijos vyriausiasis skautininkas – psktn. sk. v. Tomas Seliatyckis
ASS pirmininkas – psktn. Kęstutis Dapkevičius
Garbės teismas: psktn., vyr. sk. Aistė Masiukė (pirmininkė), psktn. sk. v. Manfredas
Levinskas, psktn. Justas Arasimavičius.
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Kontrolės komisija: psktn. vyr. sk. Miglė Navickaitė (pirmininkė), psktn. vyr. sk. Alina
Gagytė, sktn. vyr. sk. Girmantė Vaitkutė.
LSS Taryba:
psktn. sk. v. Aurimas Skaržinskas (tarybos pirmininkas)
psktn. vyr. sk. Arina Ašipauskaitė (LSS vyr. skautininkė)
psktn. sk. v. Miroslav Abramovič
psktn. sk. v. Žygimantas Besakirskas
psktn. vyr. sk. Agnė Chmeliauskaitė
psktn. vyr. sk. Milda Garpuškinaitė
psktn. sk. v. Justas Kondratavičius
psktn. sk. v. Rapolas Kuprys
psktn. sk. v. Tomas Seliatyckis
psktn. vyr. sk. Daiva Jusiūtė-Tarailienė
psktn. sk. v. Kastytis Trapinskas
2020 m. balandžio 30 d. vyko nuotolinis Lietuvos skautų sąjungos suvažiavimas, kurio metu
pristatytos ir patvirtintos metinės veiklos ir finansinės ataskaitos.

1.3.

Lietuvos skautiškų organizacijų apskritasis stalas

LSS Tarybos posėdžio Nr. X-15 nutarimu į LSOAS posėdžius nuo LSS buvo deleguoti vyr.
skautininkė psktn. vyr. sk. Arina Ašipauskaitė (su balso teise) ir psktn. sk. v. Aurimas Skaržinskas
(be balso teisės). Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 3 LSOAS posėdžiai. Didžiausias dėmesys buvo
skiriamas šiems klausimams:
•

Organizacijų veikla pandemijos laikotarpiu. Organizacijos dalinosi gerosiomis praktikomis,
kaip vykdo veiklą laikydamosios visų reikiamų reikalavimų. Diskutavome, kaip reikėtų
reaguoti, jei vasaros stovyklų metu būtų COVID-19 atvejų.

•

Šimtmečio knyga. Knygos paruošimas labai vėluoja, todėl organizacijų vardu buvo kreiptasi
į knygos rengėjus su klausimu, kada tiksliai bus paruošta knyga. Kol kas jokių tikslių
atsakymų iš knygos rengėjų nėra gauta.

•

2023 m. Tautinė stovykla. LS išrinko stovyklos viršininką ir kvietė kitas organizacijas
prisijungti prie stovyklos organizavimo. LSS pozicija: organizuosime bendrą stovyklą kartu
su ŽSO. Į šią stovyklą kviesime ir LS skautus. Mes nedrausime savo vienetams dalyvauti, jei
LS kvies. Pagrindinis mūsų trukdis, kodėl nenorime organizuoti stovyklos kartu su LS – dėl
skirtingų požiūrių į pilnamečių skautų elgesį stovyklos metu.

•

BTU organizavimas.
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1.4.

Finansavimas ir parama

1.4.1. Gyventojų pajamų mokesčio 2%
2020 metais už 2019 metų deklaruotas pajamas LSS lyginant su kitoms skautiškomis
organizacijomis gavo vieną iš didžiausių paramų (2017 metais – 1115,74 eur, 68 žmonės, 2018 metais
– 2141,81 eur, 68 žmonės, 2019 metais – 4032 eur, 103 žmonės, 2020 metais - 3498,68 eur, 98
žmonės). Lyginant su praėjusiais metais, matomas rėmimo kritimas, tam galėjo turėti įtakos
ankstesnių lėšų aiškaus panaudojimo nebuvimas.
Pagrindinė orientacija buvo į savus - patys turime būti suinteresuoti remti organizaciją, o
pasiekus šį tikslą pagrindinė tikslinė auditorija tampa išorė - su LSS nesusiję asmenys.
Rekomendacijos kitiems metams:
•

Parengti komunikacijos planą ir priemones vasario mėn.

•

Reikalinga turėti originalų šūkį, vaizdines priemones elektroninėje erdvėje, pildymo
instrukciją

•

Tęsti asmeninį priėjimą prie savų:
o laiškai tėveliams per vaikus;
o Gyvas pristatymas LSS Suvažiavimo metu ir įgyvendinti galimybę skirti paramą
Suvažiavimo metu;
o Didinti narių įsitraukimą (ypač vyresnių) į organizacijos veiklą per kitas veiklas;
o Aiškus lėšų panaudojimas ir lėšų panaudojimo tikslo komunikavimas.
1.4.2. Savivaldybių finansavimas
2020 metais iš Vilniaus miesto savivaldybės projekto „Jaunesniųjų skautų ir skautų (iki 18

metų) metodinės medžiagos pritaikymas nuotoliniam ugdymui“ įgyvendinimui buvo gauta 430 Eur.
Iš šių lėšų buvo pakoreguotos ir pakartotinai išteistos jaunesniųjų skautų knygelės.
Ataskaitiniu laikotarpiu finansavimas buvo gautas iš Šalčininkų rajono savivaldybės. Dalinai
finansuotos stovyklos „Sniego skautas“ ir „Mes budime Šalčioje“, skirta suma – 1000 eur.
Ataskaitiniu laikotarpiu finansavimas buvo gautas ir iš Jonavos rajono savivaldybės. Projektui
„Laiko tarpas“ skirta 1500 eur.
1.4.3. Neformalaus vaikų švietimo krepšelis
Lietuvos skautų sąjunga 2020 metais toliau gavo finansavimą iš Neformalaus vaikų švietimo
(NVŠ) krepšelio. Jo dėka gaminame atributiką, geriname veiklos sąlygas bei sudarome sąlygas
vienetams finansuotis savo veiklas. Iš viso 2020 metais už NVŠ veiklą Lietuvos skautų sąjunga gavo
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11675 Eur, veiklą vykdydama trejose savivaldybėse – Vilniuje, Šalčininkuose ir Jonavoje. Šalčininkų
savivaldybė NVŠ veikla buvo vykdoma du mėnesius, NVŠ nuotolinės sueigos nebuvo vykdomos.
2019 I-II ketv.
2019 III-IV ketv.

Vilnius
42
4395
54
2400

Jonava
31
2802
28
1148

Šalčininkai
30
390
36
540

6795

3950
11675

930

VISO, Eur

1.5.

Atributika

2020 m. užsakyta 48 vnt. uniformų, 6 vnt. sijonų, 14 vnt. šortų. Papildomai buvo užsakyta
rūtelių, vienmečių žvaigždučių, virvučių ir medžiagos uniformoms siūti. Visi LSS vienetai buvo
aprūpinti prašoma atributika.

1.6.

Nekilnojamas turtas

Lietuvos skautų sąjungai priklauso būstinė, esanti adresu Pylimo g. 11-1, Vilnius bei garažas,
esantis Vitebsko g. 18-29, Vilnius.

1.7.

Socialiniai tinklai

Lietuvos skautų sąjungos Facebook puslapis 2020-01-01 turėjo 2300 sekėjus, 2021-01-01 –
2540. Per metus buvo paskelbta 48 pranešimai. Instagram paskyroje per ataskaitinį laikotarpį
paskelbta 23 pranešimai, veiklą seka 327 sekėjų.
Nuo 2020 metų II ketvirčio veikia naujas Lietuvos skautų sąjungos tinklalapis, kurį sukūrė br.
Justas Skaržinskas.

1.8.

Tarp organizacinis bendradarbiavimas

Bendradarbiavimas su Žemaitijos skautų organizacija
Lietuvos skautų sąjunga mezga draugiškus santykius su Žemaitijos skautų organizacija, 2020
m. lapkričio mėn. vyko organizacijos vadovų susitikimas, kurio metu buvo aptartas Jubiliejinės
skautų stovyklos organizavimo klausimas.

2.

TARPTAUTINĖ VEIKLA
ScoutNet Project Academy
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2020 metų sausio 31 – vasario 3 dienomis sesės Saulė Steponavičiūtė ir Ieva Talačkaitė
dalyvavo renginyje „ScoutNet Project Academy” Vokietijoje. Susitikime dalyvavo po du kiekvienos
„ScoutNet“ projekto organizacijos atstovus bei organizacinė vokiečių komanda. Renginio tikslas supažindinti dalyvius su Erasmus+ programos siūlomomis galimybėmis ir perteikti projektų rašymo
patirtį, kad ateityje „ScoutNet“ renginys galėtų vykti sklandžiai ir sėkmingai. Susitikimo metu buvo
nutarta dėl 2020 metų „ScoutNet“, tarpusavyje susitarta dėl projektų teikimo tvarkos, įvyko kelios
paraiškos rašymo dirbtuvės.
2021 metais Lietuvos skautų sąjunga turėjo organizuoti „ScoutNet“ susitikimą Lietuvoje,
tačiau dėl pasaulinės pandemijos, projektas buvo nukeltas į 2022 metus.
Per 2020 metus buvo paruoštas „Erasmus+” projektas, 2021 metų pradžioje pasirašyta sutartis
su VšĮ „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ bei gautas pirminis finansavimas projekto
įgyvendinimui. Planuojamas ScoutNet projektas Lietuvoje turėtų vykti 2022 metų kovo mėn.
Palangoje.

3.
3.1.

RENGINIAI ORGANIZACIJOS MASTU
Sausio 13-tos, Vasario 16-tos ir Kovo 11-tos minėjimai.

Sausio 13-ta - Prie Lietuvos Respublikos Seimo buvo uždegti atminimo laužai.
Vasario 16-ta - Tradiciškai ryte dalyvavome Trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremonijoje
Simono Daukanto aikštėje, vakare - dainavome prie laužų Gedimino pr.
Kovo 11-ta - ryte vyko tradicinė rikiuotė prie Seimo su kitomis Lietuvos skautų organizacijomis,
vyko trijų Baltijos šalių vėliavų pakėlimo ceremonija.

3.2.

Vasario 22 d.

Vasario 22 d. ryte visos skautiškos organizacijos pasitiko saulę paminėdamos skautų įkūrėjo
R. Baden-Powell gimimo dieną. Saulės pasitikimas vyko ant Trijų kryžių kalno, dalyvavo 221
skautai.
Vasario 22 d. tradiciškai vyko sesių susimąstymo vakaras, kurį organizavo kandidatės į
vyresniąsias skautes - sesės Ieva Talačkaitė, Laima Plėšnytė, Diana Bezujevskytė ir Kornelija
Stacevičiūtė. Susimąstyme dalyvavo apie 40 sesių.
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Viešojo kalbėjimo mokymai

3.3.

Viešojo kalbėjimo mokymai buvo organizuoti 2020 m. spalio 10 dieną. Mokymus vedė
lektorė Aldona Vilutytė. Mokymuose dalyvavo 20 Lietuvos skautų sąjungos narių.

3.4.

Vasarai atminti

2020 m. spalio 3-4 dienomis Bražuolės k. vyko bendras LSS renginys, skirtas sezono
uždarymui – „Vasarai atminti”. Renginį organizavo Vilniaus Pilies tuntas. Į „Vasarai atminti” atvyko
apie 170 narių iš visų LSS vienetų bei svečių iš LS. Dalyvio mokestis – 5 Eur.
Renginys buvo atidarytas ir uždarytas bendra stovyklos rikiuote. Visos stovyklos metu
dalyviai dalyvavo įvairiose veiklose, kuriose galėdavo užsidirbti stovyklos pinigų. Pirmos dienos
pabaigoje vyko stovyklos aukcionas, kuriame už sukauptus stovyklos litus dalyviai galėjo įsigyti
prizus. Vakarą vainikavo sezono uždarymo laužas bei naktinis filmas vienetų vadovams.

3.5.

Partizanų takų žygis

2020 metų spalio 23-24 d. naktį vyko tradicinis Lietuvos skautų sąjungos patyrusių skautų
žygis „Partizanų takais“. Jo metu skautai sekdami Dainavos apygardos vado Vanago pėdomis Alytaus
rajone nužygiavo apie 20 kilometrų. Aplankė bei pagerbė Kalesninkų miške esančias bunkerių vietas,
paminklus. Kopė į Bazorų ir Kružiūnų piliakalnius, o saulę pasitiko ant Punioje esančio Margio kalno.
Žygį organizavo sesė Emilija Šeštokaitė ir broliai Matas Saladžius, Paulius Jurgelevičius, Rokas
Stumbrys.

4. VIENETŲ VEIKLA
4.1.

Aušrinės vyr. skaučių židinys

2020 metais Aušrinės židinyje pradėjo kandidatuoti dvi patyrusios skautės. Šiuo metu židinyje
skautauja 8 vyr. skautės ir 3 kandidates į vyr. skautes.
2020 metais Aušrinės židinio narės dalyvavo Atžalyno tunto veikloje ir LSS renginiuose.
Taip pat Aušrinės iniciavo ir drauge su kitomis organizacijos vyr. skautėmis surengė
vyresniųjų skautų pikniką Vingio parke, stovykloje „Mes budime Šalčioje“ rūpinosi vyresniųjų
skaučių pastovykle, įgyvendino kalėdinių atvirukų gaminimą ir siuntimą seniesiems LSS skautams,
turėjo išvažiuojamąją metų veiklos planavimo sueigą Dzūkijoje, bei nuolatines židinio sueigas.
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4.2.

Akademinio skautų sąjūdžio Dr. Jono Basanavičiaus draugovė

Dėl ilgai trunkančio karantino LSS ASS veikla per šiuos metu nebuvo aktyvi. Dauguma dr.
Basanavičiaus draugovės narių yra vyresnio amžiaus todėl aktyvioje veikloje nedalyvauja. Draugovės
narių skaičius toliau mažėja. Palydėjome į paskutinę kelionę sesę Valeriją Sarkienę.
-

br. Kęstutis Dapkevičius bendrauja su LSS tunto “Valdovų rūmai“ tuntininku Ričardu
Simonaičiu, padeda jam IT ir kitais klausimais ir prisideda prie bendrų gerų darbelių.

-

toliau palaikomas LSS ASS tinklalapis http://www.skautybe.lt.

-

padeda rašytojui Ričardui Kalyčiui, surado jo kūrinio vertėją, kuri ėmėsi bandomojo vertimo
į prancūzų kalbą.

4.3.

Gaujos skautų vyčių būrelis

Gaujos skautų vyčių būrelį sudaro 11 narių, 8 skautai priklauso Šalčios žemės tuntui ir 3
Jonavos Slėnio tuntui.
Būrelio nariai dalyvavo visuose Lietuvos skautų sąjungos organizuojamuose renginiuose,
Būrelio nariai aktyviai prisideda prie Šalčios Žemės bei Jonavos Slėnio tuntų veiklos.
2020 metais per abi pandemijos bangas broliai, kariai savanoriai, buvo pašaukti į karo tarnybą
ir padėjo Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui Lietuvos pasienyje ir atlikinėjant
epidemiologinius tyrimus, taip pat prisidėjo prie kitokių pagalbos veiklų pandemijos metu.

4.4.

Jonavos Benedikto Labėno – Kariūno draugovė

Draugovėje 2020 m. pradžioje buvo 17 narių. Du nariai 2020 m. pradžioje paliko draugovės
gretas ir 1 narys metų gale. Metų bėgyje draugovės gretas papildė 15 naujų narių – 7 jaunesniųjų
skautų ir 5 skautų amžiaus grupių bei 3 pilnamečiai. 2020 metų pabaigoje vienete yra 29 nariai – 11
sesių ir 19 brolių, 22 nepilnamečiai ir 7 pilnamečiai.
2020 metais buvo duota 13 įžodžių – jaunesniųjų skautų 5 (2 sesės ir 3 broliai), skautų 4 (2
sesės ir 2 broliai) ir suaugusių skautų 4 (2 sesės ir 2 broliai). Viso draugovėje yra 69% narių davusių
įžodį (jaunesniųjų skautų 62%, skautų 57% ir suaugusių skautų 100%).
2020 m. draugovė papildomų pastangų naujų narių pritraukimui nedarė. Draugovei veikiant
Jonavos mieste antrus metus, nauji nariai į draugovę ateina natūraliai, t. y. paraginti, pakviesti jau
esamų draugovės narių.
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1.

Data
2020 01 11-12

2.
3.
4.
5.
6.

2020 01 25
2020 02 08
2020 02 22
2020 03 07
2020 03 14

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2020 05 23
2020 05 30
2020 06 20
2020 07 26-31
2020 08 30
2020 09 05
2020 09 26
2020 10 03-04

15.

2020 10 10

16.
17.
18.
19.

2020 10 17
2020 10 24
2020 10 29
2020 17 07-12 07

Veikla
Draugovės žygis su nakvyne miške, įžodį davė vienas jaunesn. skautas ir vienas
suaugęs skautas.
Draugovės išvyka į Liaudies buities muziejų Rumšiškėse.
Draugovės žygis, Jonavos r.
BP gimtadienio minėjimas ant trijų kryžių kalno, ekskursija po Vilnių.
Žygis partizano Slyvos būrio mūšiui paminėti. Jonavos ir Ukmergės r.
Draugovės žygis į Labėno žūties vietą, įžodį davė vieną skautė ir suaugusi skautė,
Alytaus r.
Draugovės žygis su orientaciniu, Jonavos r.
Draugovės žygis, įžodį davė j. skautai – dvi sesės ir du broliai, Jonavos r.
Draugovės žygis į Labėno žūties vietą, Alytaus r.
Draugovės stovykla „Atgal į gamtą“.
Draugovės žygis, Jonavos r.
Draugovės vadovų Metų veiklos planavimo sueiga, Kėdainių r.
Draugovės žygis su orientaciniu, Jonavos r.
LSS, „Vasarai atminti“ stovykla, įžodį davė skautai – sesė ir du broliai ir suaug. skautai
– sesė ir brolis, Elektrėnų r.
LSS seminaras nariams "Kaip kalbėti, kad Tave išgirstų?", dalyvavo 7 draugovės
nariai, Vilnius.
Draugovės žygis su orientaciniu, ekskursija, Kernavė.
Draugovės žygis, skautų amžiaus grupės narių, į Labėno žūties vietą, Alytaus r.
Lietuvos laisvės kovotojų kapų lankymas, Jonavos r.
„Karantininis“ orientacinis (skautai su savo šeimos nariais, turėjo galimybę
nepažeisdami karantino sąlygų, orientuotis įrengtose trasose), Jonavos r.

Suplanuotos bet neįvykdytos veiklos:
1. Draugovės baidarių žygis,
2. Dalyvavimas archeologinėje ekspedicijoje,
3. Tremtinių lankymas (Kalėdinis).
SUEIGOS. Metų pradžioje sueigos pradėtos vesti atskirai jaunesniųjų skautų amžiaus grupei
ir skautų amžiaus grupei. Vadovai pasiskirstė į dvi grupes – užsiimantis jaunesniųjų skautų ir skautų
rengimų, grupėse pasirengė sueigų temas ir susistatė sueigų grafikus. Taip pat vadovai pasiskirstė
kaip mentoriai kiekvienai skilčiai globoti.
Per 2020 m. draugovė surengė viso 38 sueigas (5 bendros, 16 jaunesniųjų skautų iš kurių 13
buvo nuotolinės ir 17 skautų iš kurių 14 buvo nuotolinės).
STOVYKLOS. Draugovės nariai dalyvavo 2 stovyklose, kuriose vidutiniškai dalyvaudavo
74% draugovės narių.
Draugovės stovykloje „Atgal į gamtą“ viso dalyvavo 28 žmonės (20 stovyklautojų bei 8
suaugę vadovai ir savanoriai). Iš bendro dalyvių skaičiaus 12 dalyvių buvo ne LSS nariai iš kurių
vėliau 6 įstojo į draugovės gretas.
LSS stovykloje „Vasarai atminti“, kuri vyko Bražuolės stovyklavietėje, viso dalyvavo 22
draugovės nariai ir kandidatai bei vienas savanoris.
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ŽYGIAI. Draugovė per 2020 m. dalyvavo 11 žygiuose, kuriuose vidutiniškai dalyvaudavo
59% draugovės narių. Metų gale buvo planuota pradėti atskirai rengti jaunesniųjų skautų ir skautų
amžiaus grupių žygius, bei atskirus skilčių žygius, tačiau karantinas dėl COVID19 viruso planus
sugriovė.
VADOVAI
Draugovės draugininkas suaug. sk. Vaidas - jausnensiųjų skautų brolių skilties mentorius,
Draugovės draugininko adjutantas suaug. sk. Ramūnas - skautų brolių skilties mentorius,
Draugovės draugininko adjutantas suaug. sk. Vaidotas - skaučių sesių skilties mentorius,
Vadovė suaug. sk. Kristina – jaunesniųjų skautų brolių skilties mentorė,
Vadovė suaug. sk. Simona – jaunsesniųjų skaučių sesių skilties mentorė,
Savanoris suaug. sk. Justas,
Savanoris suaug. sk. Marius.
Penki draugovės vadovai, per 2020 metus, savo kompetenciją didino Lietuvos skautų
sąjungos organizuotame mokyme "Kaip kalbėti, kad Tave išgirstų?". Vadovai taip pat savo žinias
gilino savarankiškai. Dėl COVID19 karantino daug LSS renginių buvo atšaukta, todėl kaip ir praeitais
metais matome poreikį, kad būtu organizuojama daugiau mokymų vadovams sąjungos mastu.
Labiausiai reikia pedagoginių – psichologinių mokymų, taip pat vaikų turizmo renginių vadovo,
sveikatos žinių kursų už kuriuos gaunami pažymėjimai privalomi rengiant vaikams veiklas. Kaip ir
praeitais metais svarbią paramą vadovai gauna iš Vilniaus Atžalyno ir Vilniaus Pilies tuntų didelę
patirtį turinčių vadovų.
Draugovė per 2020 m. pasipildė naujais vaikais, bet taip pat ir naujais vadovais, todėl esamu
vadovų užtenka. Per metus vadovai įgavo patirties dirbdami su vaikais, ypatingai per draugovės
vasaros stovyklą.
Skautiška programa
2020 m. pavasari pradėjome sueigas vesti atskirai jaunesniesiems skautams ir skautams.
Sueigų temos pagrinde orientuotos į patyrimo laipsnių programų įgyvendinimą.
Karantino sąlygomis kandidatų į skautus programos bei patyrimo laipsnių programos yra
vykdomos nuotoliniu būdu, o įžodžių davimas atidėtas kol bus atšauktas karantinas.
Draugovės vadovai toliau rengę skautų mokomąją medžiagą, kuri skautams padeda pasiruošti
programų atsiskaitymui, o vadovams priimti atsiskaitymus. Per 2020 m. parengta jaunesniųjų skautų
kandidatų, III, II, I patyrimo laipsnių programos, taip pat skautų III, II patyrimo laipsnių programos,
bei suaugusių skautų kandidatų programos mokomosios medžiagos.
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Per 2020 m. buvo suteikti du žemesnieji vyresniškumo laipsniai – skiltininkų dviem
suaugusiems skautams broliams.
Neformalaus vaikų švietimo krepšelis
2020 m. draugovės nariai metų pradžioje (vasaris - gegužis) pasirašę 11 NVŠ sutartis, vasara
(birželis – liepa) pasirašę 14 NVŠ sutartis ir į metų pabaiga (spalis – gruodis) pasirašę 16 NVŠ . NVŠ
programa buvo įgyvendinta, NVŠ lėšos buvo panaudotos:
• draugovės nariams užsakytos uniformos, simbolika, įgyti turistiniai indų komplektai,
• bendroms draugovės reikmėms buvo įsigyta stovyklos virtuvei reikmenys – puodai, dujų
balionas, viryklė, įrankiai, taip pat tentai, virvės,
• 20% lėšų LSS bendrai atributikos gamybai.
Viso NVŠ programai lėšų per 2020 m. skirta 1688 Eur
Atributika
Per 2020 m. draugovės pageidaujantis nariai pasigamino marškinėlius su Benedikto Labėno
– Kariūno atvaizdu ir puodukus.
2021 m. SIEKIAMYBĖ
• Padidinti draugovės narių skaičių.
• Pradėti atskirai rengti žygius jaunesniems skautams ir skautams bei atskirai skiltims.
• Pradėti rengti sueigas suaugusiems skautams.
• Palengva įtraukti vyresnius skautus į sueigų vedimą ir programų vedimą žygiuose bei
stovyklose.
• Dalyvauti visuose sąjungos organizuojamuose stovyklose.
• Vadovams dalyvauti visuose sąjungos organizuojamuose mokymuose.

4.5.

Jonavos Slėnio tuntas

2020 metais tuntą sudarė 29 skautai, per ataskaitinį laikotarpį buvo duotas 1 skauto įžodis.
Šiuo metu tuntą sudaro 1 skautas vytis/skautininkas, 7 patyrę skautai (5 iš jų yra kandidatai į vyr.
skautus), 10 skautų, 4 kandidatai į skautus, 5 vilkiukai ir 2 kandidatai į suaugusius skautus.
Data

Veikla

1

2020-01-12/13

2

2020-02-16
2020-02-18/21
2020-03-11

Žiemos – paros žygis sausio 11-12 dienomis – skirtas išgyventi šaltu oru ir paminėti
Sausio 13-osios „Laisvės kovotojams“ atminti
Vasario 16 - osios minėjimas – Jonavos mieste ir bažnyčioje
„Sniego skautas’20“ stovykla – ŠŽT rengiamas renginys
Kovo 11-osios minėjimas – Jonavoje. Signatarų pavardžių skaitymas

2020-06-01
2020-06-14
2020-07-06
2020 m. liepa

Dviračių žygis Jonavos ir Kauno r.
Gedulo ir vilties dienos minėjimas – tremtinių pavardžių skaitymas
Karaliaus Mindaugo dienos minėjimas
Piligriminis žygis „šv. Jokūbo keliu“ – 269 km (br. Rokas Stumbrys ir s. Simona )

3
4
5
6
7
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8
9
10
11
12
13

2020-07-27
2020-08-19
2020-08-11/15
2020-08-24
2020-10-02/03
2020-10-22

Baidarių žygis – susipažinti su Šventosios upės intakais
„Išlik Gamtoje kartu 2020“ – 7 dienų stovykla Drevernoje;
„MBŠ‘20“ – vasaros stovykla svečiuose pas ŠŽT
Baltijos kelio minėjimas
„Vasarai atminti 20“ – Bražuolė, vasaros sezono uždarymas
Skautiškos veiklos pristatymas kitoms Jaunimo organizacijoms

Skauto kandidato patyrimo laipsnis – 5, III patyrimo laipsnis – 2, II patyrimo laipsnis – 1, I patyrimo
laipsnis – 1;
Patyrusių skautų patyrimo laipsniai: II patyrimo laipsnis – 2, I patyrimo laipsnis – 1.
Suteiktos 6 specialybės
Žemesnieji vyresniškumo laipsniai: paskiltininkio – 2, skiltininko – 1, vyr. skiltininko – 2.
Neformalaus vaikų švietimo krepšelis
2020 m. tunto nariai buvo pasirašę 20 NVŠ sutarčių. NVŠ programa buvo įgyvendinta, už
NVŠ lėšas tunto nariams buvo užsakytos uniformos, finansuojama veikla.

4.6.

Vilniaus Atžalyno tuntas

Vilniaus Atžalyno tunto struktūra nuo praėjusių metų liko nepakitusi ir ją sudaro trys
draugovės – Medeinos, Kirnio ir Prano Žižmaro, suaugusių skautų Šv. Jurgio gildija ir skautų vyčių
Labanoro būrelis.
Atžalyno tuntui nuo 2019 m. rugsėjo mėn. 11 d. vadovauja tuntininkas psktn. sk. v. br.
Kastytis Trapinskas.
Tuntininkas 2019 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-0019 paskyrė tris adjutantus: pskltn. suaug.
sk. Aušrinę Trapinskienę – atsakingą už Tunto raštvedybą, suaug. sk. Simona Motejūnienę –
atsakingą už Tunto atributiką, suaug. sk. Virginijų Daunoravičių – atsakingą už Tunto ūkį.

TUNTO VIENETAI
Medeinos draugovė
Draugininkė – psktn. vyr. sk. s. Saulė Steponavičiūtė
Draugininkės adjuntantė – psktn. vyr. sk. s. Daiva Šarėjienė (iki 2020-12-08)
Draugininkės adjuntantė – psktn. sktn. s. Indrė Šilanskienė
Draugininkės adjuntantė – skltn. pat. sk. s. Rūta Rupeikytė
Iki 2020 m. rugsėjo mėn. Medeinos draugovę sudarė trys skiltys: Kregždučių skiltis
(jaunesniosios skautės), Erkių skiltis (skautės) ir Žibučių skiltis (vyresniosios skautės). Nuo 2020 m.
rugsėjo mėn. Erkių skiltis panaikinta, kadangi visos skilties narės perkeltos į Kirnio (patyrusių
skautų) draugovę, Medeinos draugovėje liko dvi skiltys.
P. Žižmaro draugovė
Draugininkas – psktn. sk. v. br. Kasparas Jurkevičius
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Draugininko adjutantas – skltn. pat. sk. br. Jokūbas Giedrimas
Prano Žižmaro draugovę sudaro dvi jaunesniųjų skautų skiltys: Erelių ir Lūšių ir dvi skautų
skiltys: Gorilų ir Kalakutų. Erelių skiltyje yra 5 jaunesnieji skautai, Lūšių skiltyje 6 kandidatai į
jaunesniuosius skautus, Gorilų ir Kalakutų skiltyse yra po 4 kandidatus į skautus.
Kirnio draugovė
Draugininkas – vyresn. sktn. sk. v. br. Vydūnas Trapinskas
Kirnio draugovės sudėtis skilčių atžvilgiu liko nepakitusi. Draugovę sudaro Lokių skiltis (11
skautų) ir Čiobrelių skiltis (12 skaučių). Rudenį Kirnio draugovė pasipildė keliais broliais iš Prano
Žižmaro draugovės ir visa Erkių skiltimi iš Medeinos draugovės. Pirmą kartą per pastaruosius metus
įvyko gausus skautų perėjimas į vyresnę amžiaus grupę.
Šv. Jurgio gildija
Vadovas – vyresn. sktn. sk. v. br. Valentinas Šarėjus
Vadovo adjutantė – pskltn. suaug. sk. s. Skaistė Pečiulienė
Gildiją sudaro 10 brolių ir sesių. Trys suaugusieji skautai priklauso Tunto štabui. Bendru
sutarimu sueigos vyksta kas mėnesį.
Labanoro būrelis
Pirmininkas – vyresn. skltn. sk. v. br. Justas Skaržinskas
Būrelį sudaro 8 nariai. Vienas narys priklauso Tarybai.

Tunto nariai
Per ataskaitinį laikotarpį Tuntas pasipildė 12 narių, Tuntas aktyviai veikė ties pilnamečių
pritraukimu. Į Šv. Jurgio gildiją buvo kviečiami esamų narių tėveliai ir mamytės, turim rezultatą:
Tunte 40,6% narių (2019 m. 44,6%) skautauja šeimomis.
Šiuo metu Vilniaus Atžalyno tunto sudėtyje yra 87 nariai, didžiąją vieneto dalį sudaro skautai
ir jaunesnieji skautai ir kandidatai į skautus – 36 nariai, pilnamečiai – 33 nariai. Tuntas turi gana
nemažą dalį pilnamečių, tačiau dėl vienokių ar kitokių priežasčių jie neapsiima vadovauti vienetams.
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Tunto veiklos
Dalyvių
sk.

Statusas

Sausio 13-osios minėjimas

25

Dalyvis

TuntNET išplėstinis Tunto štabo/vadijos posėdis su kviestiniu
svečiu

17

Organizatorius

2020.02.16

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas prie
Prezidentūros

25

Bendradarbiavimas

4

2020.02.22

Robert Baden-Powell gimtadienio paminėjimas saulei tekant
ant Trijų kryžių kalno

24

5

2020.03.11

Tunto Kovo 11-osios žygis

25

Organizatorius

6

2020.06.12-14

Labanoro būrelio žygis

6

Dalyvis

7

2020.06.13

Medeinos draugovės žygis

13

Organizatorius

8

2020.06.24-28

Kirnio draugovės stovykla

15

Organizatorius

9

2020.07.07-10

Tunto dviračių žygis „Dzūko kelias“

7

Organizatorius

10

2020.07.17-19

Medeinos draugovės žygis

17

Organizatorius

11

2020.07.29

Vakaro laužas Labėno draugovės stovykloje „Atgal į gamtą“

5

Organizatorius

12

2020.08.20-23

Kirnio vasaros žygis/stovykla

8

Dalyvis

13

2020.08.21-23

P. Žižmaro draugovės žygis po Ignalinos apylinkes

8

Bendradarbiavimas

14

2020.09.19-20

Dalyvauta Kauno krašto stovykloje „Namaste“

6

Dalyvis

15

2020.10.03-04

Kasmetinė LSS stovykla „Vasarai atminti“

53

Dalyvis

16

2020.12.28

Tunto Kalėdinė sueiga

20

Dalyvis

Eil.
Nr.

Data

1

2020.01.12

2

2020.01.24-26

3

Renginio pavadinimas

Organizatorius

Patyrimo laipsnių programa
Duotas vienas skauto įžodis (sesė Gelminė iš Medeinos draugovės Erkių skilties).
Dėl esamos situacijos (nuotolinio darbo pobūdžio) visi atsiskaitymai vyksta lėčiau, nei įprastai.
Patyrimo laipsnių programa įgyvendinama, sesės ir broliai po truputį atsiskaito reikiamus punktus,
yra jau turinčių trečią jaunesniųjų skautų patyrimo laipsnį.
Žemesnieji vyresniškumo laipsniai suteikiami laiku ir pagal narių turimas kompetencijas. Galime
teigti, kad visi aktyviau įsitraukę į Atžalyno tunto sueigų vedimą, pagalbą vadovams ar kt. buvo
įvertinti suteikiant žemesnįjį vyresniškumo laipsnį. Vis dar išlieka tendencija, kad skilčių sistema
Tunte visapusiškai nėra taikoma.
Specialybių programa
Per ataskaitinį laikotarpį atsiskaityta ir suteiktos dvi specialybės.
Džiaugiamės Kirnio draugovės patyrusiais skautais – skltn. pat. sk. s. Aušrine Čičinskaite, skltn. pat.
sk. draug. adj. s. Rūta Rupeikyte, pskltn. pat. sk. s. Gabija Šeštokaite, skltn. pat. sk. s. Egle
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Martišauskaite, skltn. pat. sk. br. Gvidu Rakausku, skltn. pat. sk. draug. adj. br. Jokūbu Giedrimu,
pskltn. pat. sk. br. Danieliumi Sinkevič, kurie ženkliai prisideda prie sueigų vedimo.
Turime pagrindo manyti, kad patyrę skautai, įgiję patirties, žinių ir prisiėmę atsakomybę už Tunto
veiklą, galės, laikui bėgant, pakeisti esamus vadovus.
Neformalaus vaikų švietimo krepšelis
2020 m. Vilniaus Atžalyno tunto nariai buvo pasirašę sausio - gegužės mėn. 35-32 NVŠ
sutartis, spalio - gruodžio mėn. 43-42 NVŠ sutartis. NVŠ programa buvo įgyvendinta, lėšas
panaudojant šioms veikloms/sritims:
•
•
•
•
•
•
•

draugovių žygių narių transporto bilietams, atributikos gaminimui;
Tunto kelionei į stovyklą „Vasarai atminti“;
Kirnio draugovės vasaros stovyklai;
dviračių žygio išlaidoms;
uniformų siuvimui;
stovyklos inventoriaus įsigijimui;
jaunimo neformalaus ugdymo mokymams finansavimui.

Pasiūlymai ir įžvalgos Vadijai
Rekomenduojama peržiūrėti specialybių reikalavimus.
Br. Kastyčio Trapinsko iniciatyva kartu su vienetų skautais, kurie turėjo noro prisidėti, buvo
peržiūrėti jaunesniųjų skautų ir skautų specialybių reikalavimai. Pakoreguoti jaunesniųjų skautų
specialybių reikalavimai perduodami tolimesniam svarstymui ir patvirtinimui naujai išrinktai
Tarybai. Kadangi skautų specialybių reikalavimai yra taikomi vienodai tiek skautams, tiek
patyrusiems ar suaugusiems skautams, juos siūloma peržiūrėti iš esmės, suskirstant pagal amžių į
atitinkamus sudėtingumo lygius.
Svarbu žinoti, kad specialybės yra patyrimo laipsnių programos dalis, ir siekti, kad ši
programa veiktų mūsų vienetuose

4.7.

Vilniaus Pilies tuntas

Vilniaus Pilies tuntą sudaro dvi draugovės – LDK Birutės ir Geležinio Vilko, bei du
vyresniųjų skautų vienetai – Vilnios vyresniųjų skaučių židinys ir Užupio skautų vyčių būrelis. Šiuo
metu Tunte yra 44 nariai. Tuntą sudaro: Geležinio Vilko draugovė – 14 skautų, LDK Birutės draugovė
– 13 skautų, Vilnios vyr. skaučių židinys – 12 skaučių, ir Užupio vyčių būrelis – 10 skautų.
Svarbiausias Tunto renginys buvo liepos mėn. suorganizuota stovykla „Budėk!2020“, kurios
metu 100 vaikų, iš Lietuvos ir ne tik, buvo supažindinti su skautybe.
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Stovykloje „Budėk!2020“ buvo tęstas stovyklos formatas, kuomet Tunto nariai, neturėdami
vadovaujamų pareigų, jas gauna stovyklos metu, taip ugdant narių vadovavimo kompetencijas.
Sueigos yra vedamos visoms amžiaus grupėms drauge (išskyrus kandidatus), ataskaitiniu
laikotarpiu jos buvo struktūrizuotos, išlaikant skautų bei patyrusių skautų programas, tačiau tuo pačiu
jas ir praplečiant, svarbius dalykus kartojant kasmet, ir nuolat galvojant, kaip papildomai plėsti sueigų
temų asortimentą. Didžioji dalis sueigų vyko nuotoliniu būdu.
Tuntas dalyvauja visuose Lietuvos skautų sąjungos organizuojamuose renginiuose.
Tunto metų programa yra grįsta vyresniškumo laipsnių programomis, tačiau kiekvienais
metais programa tobulinama ir keičiama, kad temos išliktų aktualios ir nesikartotų. Tikslingai
specialybių programomis nesivadovaujama, tačiau jos neabejotinai atsispindi Tunto veikloje.
Per 2020 suteikti 8 žemesnieji vyresniškumo laipsniai ir 1 specialybė.
Data

Veikla

1

2020 01 01 – 2020 05 31

2

2020 01 13

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2020 02 15
2020 02 16
2020 02 22
2020 03 07
2020 03 11
2020 05 27 - 28
2020 06 06
2020 07 06
2020 07 13
2020 07-19 / 08-02
2020 09 01 / 2020 12 31
2020 09 13
2020 10 24
2020 12 18
2020 kovas-gruodis

Pavasario sezono online ir sueigos gyvai kiekvieną ketvirtadienį iškyrus
šventines dienas.
Pagarbos bėgimas Sausio 13 d. įvykių herojams pagerbti “Gyvybės ir mirties
keliu”
Šaudymo užsiėmimai Rakšonių šaudykloje
Vasario 16 d. minėjimas prie laužų
B.P. gimtadienio minėjimas. Sesių susimąstymo vakaras
Naujų VPT narių testas arba AOT
Kovo 11-osios šventė. Skautiška rikiuotė
Leikštiko stovyklavietės žvalgyba
Patyrusio skauto naktis
Mindaugo karūnavimo dienos minėjimas
Naujų VPT narių testas arba AOT
Vasaros stovykla neskautams “Budėk! 2020“
Rudens sezono sueigos nuotoliniu būdu ir gyvai išskyrus šventines dienas
Vasarai atminti 2021
„Lumberjack party“
Kalėdinė sueiga online
VPT narių pagalba akcijoje „Stiprūs kartu“ ir Santaros klinikose

Neformalaus vaikų švietimo krepšelis
2019 m. Tunto nariai 7-11 pasirašė NVŠ sutartis. NVŠ krepšelis įsisavintas gautas lėšas
naudojant atributikos gaminimui, uniformų įsigijimui, vieneto inventoriaus atnaujinimui bei
tiesioginiai veiklai finansuoti.
Gerosios nuotolinio skautavimo patirtys:
Skautiški protmūšiai
Pokalbių laidos – proga susipažinti su kitais skautais artimiau
Individualūs žygiai per šventes – pvz. 16 km per V16
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Minecraft, Among Us, “geocatching” ir kitų žaidimų žaidimas online.
Nuotoliniai debatai ir diskusijos.
Praktinių “skaitmeninių” įgūdžių ugdymas, pavyzdžiui supažindinimas su muzikos
kūrimo platforma.
Savanorystė:
2020 metais gana didelis dėmesys buvo skirtas vieneto pilnamečių sutelkimas pagalbai
įvairiose karštuose pandemijos valdymo taškuose, kas šiek tiek pakoregavo ir tradicines vieneto
vieneto veiklas.

4.8.

Šalčios žemės tuntas

Šalčios žemės tuntą šiuo metu sudaro trys draugovės. Tai yra Karaliaus Mindaugo, LDK
kunigaikštienės Birutės ir LDK kunigaikščio Jogailos draugovės. Šalčios žemės tunto sudėtyje yra 61
narys. Iš jų 26 sesės ir 35 broliai. Didžiąją vieneto dalį sudaro skautai ir jaunesnieji skautai – 31 narys.
Per ataskaitinį laikotarpį Tuntą papildė 5 nauji nariai. Tuntą daugiausia papildo Šalčininkų Lietuvos
tūkstantmečio gimnazijos mokiniai. Šalčios žemės tuntas jau ilgus metus artimai bendradarbiauja,
vykdant savo veiklą kartu su šia gimnazija.
Svarbiausi Šalčios žemės tunto renginiai 2020 metais buvo vasario ir rugpjūčio mėnesiais
suorganizuotos stovyklos „Sniego skautas 2020“ ir „Mes budime Šalčioje 2020“, kuriose dalyvavo
apie 100 įvairaus amžiaus skautų iš skirtingų Lietuvos skautų sąjungos vienetų. Šalčios žemės tuntas
2020 metais turėjo savo atstovų visuose Lietuvos skautų sąjungos organizuotuose renginiuose. Dėl
2020 metais pasaulį ištikusios Covid-19 pandemijos ir įvesto visuotinio karantino Lietuvoje dalis
Šalčios žemės tunto renginių buvo atšaukti ir neįgyvendinti. Žemiau lentelėje yra pateikiami visi 2020
metų Šalčios žemės tunto renginiai.

Data

Veikla

1.
2.
3.

2020 01 13
2020 02 16
2020 02 18-21

4.

2020 02 22

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2020 03 11
2020 04 25
2020 06 12
2020 06 14
2020 07 6
2020 08 2-3
2020 08 11-15
2020 08 22-23
2020 08 23

Sausio 13-osios minėjimas ir dainos prie laužų (Šalčininkuose ir Vilniuje)
Vasario 16-osios minėjimas (Šalčininkuose ir Vilniuje)
Stovykla „Sniego skautas 2020“
B.P. gimtadienio minėjimas ant Trijų Kryžių kalno ir sesių susimąstymo vakaras
Vilniuje
Kovo 11-osios minėjimas Šalčininkuose
LSS suvažiavimas
Tunto patyrusių skautų žygis
Birželio 14 – osios minėjimas Šalčininkuose
Liepos 6 – osios minėjimas Šalčininkuose
Tunto patyrusių skautų žygis
Stovykla „Mes Budime Šalčioje 2020“
ŠŽT Štabo (vadijos) suvažiavimas
Laisvės kelio minėjimas Vilniuje
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14.
15.
16.
17.
18.

2020 10 3-4
2020 10 10
2020 10 17
2020 gruodžio mėn.
2020 12 27

Stovykla „Vasarai atminti 2020“
LSS seminaras „Kaip kalbėti, kad tave išgirstų?“
Tunto žygis
Knygų klubas
Nuotolinė kalėdinė sueiga

Skautiška programa
Sueigos yra vedamos visoms amžiaus grupėms atskirai. Tuntas sėkmingai dirba pagal
patyrimo laipsnių programas, jas integruodamas į vedamas sueigas tuo pačiu jas praplečiant
išvykomis, susitikimais su tam tikrais savo srities specialistais ir kita. Kol kas sunkiau sekasi
įgyvendinti specialybių programą. Tuntas turi gana nemažą dalį pilnamečių narių, tačiau dėl vienokių
ar kitokių priežasčių jie neapsiima vadovauti vienetams, todėl Šalčios žemės tuntas pasižymi tuo, kad
tunto nariai pakankamai jauni tampa vadovais, kurie yra tam ruošiami iš anksto. Su jų kompetencija
dirbama nuolat, suteikiama visa turima medžiaga bei literatūra, kad sueigų procesas būtų efektyvus
ir nenutrūkstamas. Sueigose taip pat dalyvauja pedagogai, kurie padeda sueigų metu. Tiek
žemesniuosius, tiek aukštesniuosius vyresniškumo laipsnius yra stengiamasi suteikti laiku pagal narių
turimas kompetencijas.
Neformalaus vaikų švietimo krepšelis
2020 metų I pusmetį (vasario-kovo mėn.) NVŠ programoje dalyvavo 30 Šalčios žemės tunto
narių. Jie sudarė dvi grupes: sesių ir brolių. 2020 metų II pusmetį (spalio-lapkričio mėn.) NVŠ
programoje dalyvavo 36 Šalčios žemės tunto nariai. Jie tai pat sudarė dvi grupes: sesių ir brolių. NVŠ
programą įgyvendina brolis Kęstutis Pileckas ir sesė Jolanta Norkūnienė. Gautas NVŠ lėšas Tuntas
panaudojo šioms veikloms/sritims finansuoti:
•

LSS ir tunto atributikai įsigyti;

•

Narių kelionėms į sąjungos ir tunto renginius;

•

Stovyklų inventoriaus įsigijimui;

•

Edukacinei programai sueigų, žygių ir stovyklų metu.

Savivaldybės finansavimas
2020 metais iš Šalčininkų rajono savivaldybės projekto „Šalčios žemės tunto plėtra 2020“
įgyvendinimui buvo gauta 1000 eurų. Gautos lėšos buvo panaudotos stovyklų „Sniego skautas 2020“
ir „Mes budime Šalčioje“ organizavimui.
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4.9.

Valdovų rūmų tuntas

Valdovų rūmų tuntas nedalyvauja Lietuvos skautų sąjungos veikloje. 2020 metais, iš veiklos
ataskaitos, matoma, jog veikla yra vykdoma, tačiau apie ją VS nėra informuojamas.
LSS “Valdovų rūmai” tunto vienetą šiuo metu sudaro 2 draugovės -„Žalgirio aidai“ su 7iais patyrusiais skautais,

-„Gedimino“ su 2 patyrusiais ir su 6 jaunais skautais ir 2 skiltys:-

„K.Simonavičiaus“ su 2 patyrusiais skautais ir „Vytauto Didžiojo“ su 3 skautais. Viso 20 narių.
Vadovai: -tuntininkas Ričardas Simonaitis ir draugininkai - Vida Jacevičienė, Leonarda Misevič ,
Benas Martinkėnas ir Rima Jankūnene, kuri šiuo metu serga sunkiai pagydoma sąnarių skausmus
sukeliančią liga. Sesė Rima Jankūnienė negali judėti todėl yra lovos režimo ligonis reikalaujantis
nuolatinės medicininės ir profilaktinės priežiūros, todėl ir dalyvauti skautų veikloje negali
Organizuota veikla
•

•

•
•

•
•

•
•

Sausio 4-tą d. „Lietuvos aido“ Nr.1 ir sausio 18d. Nr3 atspausdinti tuntininko R. Simonaičio du
parašyti straipsniai pavadinimu „Skautai pastatė naują kryžių bažnyčios riteriui kunigui J.
Zdebskiui atminti“. Prieš tai, 2019m pabaigoje, buvo atspausdinti dar du straipsniai apie tunto
skautų veiklą visuomenei.
Gegužės 16 d. buvo numatytas kryžiaus šventinimo apeigos. Dėl užsitęsusios COVID -19
nesibaigiančios pandemijos turėjau „Lietuvos aide“ Nr.16 gegužės 9d. patalpinti pranešimą, kad
gegužės 16 dieną, dėl užsitęsusios pandemijos, atšaukiu kryžiaus šventinimą į rudens laikotarpį.
Gegužės 23 d. “Lietuvos aide” Nr.18 buvo patalpintas mano rašinys apie LSS vyr. skautininką H.
Glosą -“Jūrų skautas Henrikas Glosas šiandien švenčia 90-ąjį gimtadienį”.
Liepos 11 d. „Lietuvos aide“ Nr.24 LSS draugovės „Žalgirio aidai“ įkūrėjo Ričardo Simonaičio
straipsnis „Legendinė Žalgirio mūšio pergalė“ su skauto Kristijono Paurio nuotrauka Vytauto
Didžiojo vaidmenyje daryta Lenkijoje, Žalgirio mūšio istoriniame lauke
Rugsėjo 12 d. “Lietuvos Aidas” Nr.32 R. Simonaičio IN MEMORIAM rugsėjo 8d. mirus
ilgametei Lietuvos skautų sąjungos vyr. skautininkei VALERIJAI SARKIENEI su fotonuotrauka.
Per 2020-tų metų laikotarpį susisteminau surinktus straipsnius rašytus skautininkų: Algirdo
Berkevičiaus, Ričardo Simonaičio, Viliaus Bražėno, Dalios Tarailienės, Vidos Jacevičienės,
Tupčiausko, skautų Leonardos Misevič, Romualdo Apanavičiaus, Manvydo Vitkūno ir kitų, kurie
savo straipsniuose rašė apie skautų veiklą nuo 2000 -jų iki 2020-jų metų įvairiuose laikraščiuose
ir žurnaluose. Dalis šių straipsnių bus patalpinta tunto vado rašomoje knygoje apie „Valdovų
rūmai“ skautų padarytus darbus nuo 2000-ųjų metų iki …?.
„Valdovų rūmai“ tunto vadas R. Simonaitis surinko ir susistemino metinius Lietuvoje leistą
„Skautų aidą“ bei lietuvių skautų, gyvenančių Anglijoje, leidinius „Budėkime“
2020 m. liepos 13-19 d. buvo organizuota „Valdovų rūmai“ tunto skautų stovykla Merkinės kaimo
draustinyje „Kurmiškės 2020“. Dalyvavo 30 narių ir 4 skautai vadovai. Kiekvienas vaikas mokėsi
teisingai sukrauti laužui skirtą medžiagą, patikrinti iš kurios pusės pučia vėjas, kad prieš užkuriant
laužą vienu degtuku žinotų tam tikrus tykojančius pavojus. Vaikų amžius 7-10 metų. Buvo
mokomi kaip teisingai reikia plaukti ir šokinėti nuo tramplino. Buvo pravesti 5-10 km. dieniniai
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•

•

žygiai, kurių tikslas - išmokyti teisingai pasirinkti stovyklavietę, operatyviai pastatyti palapines.
Naktinio žygio metu, t. y. nuo 2 val. vyko vieno km. žygis laukų ir miškų sąlygomis. Buvo
stebimas dangaus žvaigždynas, ieškomi Didieji ir Mažieji Grįžulo ratai, Rytinės žvaigždės kelias.
Vaikai buvo pažindinami įspūdingu saulėtekiu, kaip atrodo miškai ir laukai bundančios Saulės
spinduliuose, kaip keičiasi gamta pasigirdus pirmiesiems paukštelių čiulbėjimams. Dienomis buvo
pravedami praktiški užsiėmimai skautiškiems įgūdžiams įtvirtinti: mazgų rišimas, raportai, galimų
įvairiausių šūkių skandavimas, krepšinio, futbolo bei kvadrato žaidimai. Paskutinę dieną, t.y.
liepos 19 aštuoni vaikai, dalyvaujant jų tėvams, davė skauto įžodį ir buvo priimti į tunto „Valdovų
rūmai“ „Gedimino“ skautų draugovę, vadovaujamą pskn. V. Jacevičienės. Skautei Andrėjai
Jankauskaitei, po penkių metų skautavimo ir nuolatinio dalyvavimo skautų stovyklose buvo
suteiktas draugininkės laipsnis ir užrištas vyšninės spalvos kaklaraištis.
2020 m. spalio 3d. „Valdovų rūmai“ tunto skautai organizavo Kryžiaus, pastatyto „Valdovų
rūmai“ tunto skautų, kunigo J. Zdebskio, nužudyto sovietinių KGB agentų 1986 m., atminimui
įamžinti, šventinimą. Dalyvavo aplinkinių parapijų kunigai, miestelio gyventojai, Vilniaus Maldos
ir liaudiško giedojimo „Karunka“ kolektyvas, skautai. Į šventę tunto skautai pakvietė kardinolą S.
Tamkevičių ir tautos vadą, vieną iškiliausių Lietuvos piliečių, profesorių Vytautą Lansdbergį. Po
16val. Eišiškių bažnyčioje įvykusių šventų mišių visi dalyviai vyko į kunigo J. Zdebskio
nužudymo vietą, kur jų jau laukė skautas kryždirbys, tuntininko adjutantas, Benas Martinkėnas ir
kryžiaus statymo organizatorius bei visų darbų koordinatorius, „Valdovų rūmai“ tunto vadas sktn.
R. Simonaitis. Po kryžiaus pašventinimo, kalbas pasakė artimi J. Zdebskio bičiuliai kunigai,
kardinolas S. Tamkevičius priminė jo nuopelnus Tėvynei, profesorius pastebėjo, kad skautų
supiltas tiltelis iš akmenų ir smėlio bus kiekvienam pravažiuojančiam piliečiui proga sustoti,
prisiminti, pasimelsti. Tunto skautai ir dalyviai organizavę kryžiaus statymą, atminčiai buvo
įvertinti kardinolo S. Tamkevičiaus padėkos raštais.
2020-tais metais „Valdovų rūmai“ tunto skautai toliau kaupia medalių kolekciją apie praeityje
gyvenusius Lietuvos valdovus. Pasisekė papildė net keliais medaliais
Atsižvelgiant į tai, kad Vyriausioji skautininkė apie nei vieną iš šių, tunto ataskaitoje

pateiktų veiklų, nebuvo informuota, rekomenduojama, kad vieneto veiklą patikrintų Kontrolės
komisija.
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5. KITA VEIKLA
5.1.

Radijo laida „Laužų karta“

Lietuvos skautų sąjungos nariai prisideda prie XFM radijo laidos „Laužų karta“ kūrimo.
Kiekvieną savaitę tiesioginiame eteryje vykstanti laida yra pramoginio-informacinio pobūdžio. Sesė
Girmantė Vaitkutė, kartu su Lietuvos skautijos nariu Audriumi Vainoniu, kalbina skautus apie jų
skautiškas patirtis ir profesines sąsajas su skautų ideologija. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo pravestos
14 laidų. Šiose laidose svečiavosi ir Lietuvos skautų sąjungos nariai: Matas Saladžius, Gražina
Levinskaitė, Rapolas Kuprys, Ieva Talačkaitė.

5.2.

Narių sveikinimas Šv. Kalėdų proga

2020 metų Lietuvos skautų sąjungos narių namus pasiekė kalėdinis sveikinimas. Sveikinimai
buvo siųsti kiekvienai skautiškai šeimai, iš viso 208 laiškai. Pasveikinimai taip pat buvo išsiųsti
kitoms skautiškoms organizacijoms bei valstybinėms institucijoms. Tikimės, jog tai taps tradicija.

5.3.

Lietuvos kariuomenės 2020 m. karo prievolininkų (šauktinių) sąrašų
sudarymas

2020 m. sausio 9 dieną Krašto apsaugos ministerijoje Lietuvos skautų sąjungos narys Rokas
Šeštokas dalyvavo Lietuvos kariuomenės 2020 metų karo prievolininkų (šauktinių) sąrašų sudaryme.
Į juos įtraukti 38427 jaunuoliai, kuriems 18–23 m. (įskaitytinai). Iš jų į tarnybą įvairiuose Lietuvos
kariuomenės daliniuose bus pašaukti 3828 karo prievolininkai. Lietuvos skautų sąjungos delegatas,
drauge su LiJOT, Lietuvos Skautija bei Atsargos karininkų sąjungos atstovais, iš viso 8 visuomenės
atstovai, stebėjo sąrašų sudarymą, siekiant jog procedūra vyktų skaidriai ir objektyviai.
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5.4.

Savanorystė pandemijos metu

Viso karantino metu, nuo 2020 m. kovo mėn. visų Lietuvos skautų sąjungos vienetų nariai
aktyviai prisidėjo prie savanoriškos veiklos įvairiomis formomis. Brolis Gvidas iš Vilniaus Atžalyno
tunto 3D spausdintuvu spausdino apsauginius skydelius, Vilniaus skautai plušo padėdami Vilniaus
miesto savivaldybei paruošti izoliacijos vietas,
Broliai vyčiai Tomas Seliatyckis, Egidijus Ševelis ir Raimondas Šilobritas Šalčios žemės
tunto ir Gaujos skautų vyčių būrelio nariai per pirmąjį karantiną savanoriavo Lietuvos respublikos
Šalčininkų pasienio punkte, kuriame tikrino atvykstančių žmonių sveikatą. Atitinkamai brolis Tomas
ir Egidijus per antrąjį karantiną savanoriavo nacionaliniame visuomenės sveikatos centre, kuriame
atliko epidemiologinius tyrimus. Sesė Agnė Ramaškaitė iki šiol savanoriauja Santariškių ligoninėje
esančiame Covid-19 skyriuje.
Vilniaus Pilies tunto skautai buvo paskirti koordinuoti Raudonojo Kryžiaus savanorius
Santaros klinikose (s. Laura, s. Saguna, s. Ūla, br. Pijus, br. Jokūbas, br. Paulius, br. Justas ir br.
Matas). Aktyviai savanoriavo akcijoje „Stiprūs kartu“ – s. Girmantė, s. Laura, s. Arina, br. Pijus, br.
Jokūbas, br. Lukas, s. Ūla, s. Saguna, s. Ieva. Prisidėjo prie Maisto banko veiklos.
JST nariai dalyvavo projekte „Stiprus kartu“. Taip pat prisidėjo ir prie Jonavos socialinės
paramos skyriaus savanorystės programos. Metų pabaigoje JST pilnamečiai prisijungė ir prie
labdaros ir maisto banko „Gerumo sparnai“ organizuojamų akcijų. Šios savanorystės metu JST
savanoriai teikė įvairią pagalbą: maisto pristatymas, maisto nupirkimas, maisto rūšiavimas, maisto
dalinimas, malkų ruošimas, baldų išnešimas, medikamentu nupirkimas ir pristatymas, mokesčių
sumokėjimas, grynųjų pinigų nuėmimas nuo banko kortelių, nuvežimas pas gydytojus, nuvežimas į
kapines, kapinių tvarkymas, siuntų išsiuntimas.
„Stiprus Kartu“ – Rokas Stumbrys, Rokas Šeštokas, Martynas Gezevičius, Emilija Šeštokaitė,
Monika Pociūtė, Sigitas Stacevičius.
Jonavos socialinės paramos skyriaus – Rokas Stumbrys, Rokas Šeštokas, Kornelija
Stacevičiūtė Emilija Šeštokaitė, Monika Pociūtė, Sigitas Stacevičius.
„Gerumo sparnai“ – Rokas Stumbrys, Rokas Šeštokas, Simona Rizgelytė Mileta Stacevičiūtė,
Darius Matonis, Sigitas Stacevičius.
Sesė Miglė Navickaitė pandemijos metu savanoriavo Maisto Banke.
Sesė Ieva Šidlauskienė pandemijos metu savanoriavo Jaunųjų gydytojų asociacijoje ir akcijoje
„Stiprūs kartu“.
Br. Justas Arasimavičius prisidėjo prie "Stiprūs kartu" iniciatyvos pirmojo karantino metu.
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Baigiamasis žodis
Pasibaigus 2020-iems metams, visų pirma noriu padėkoti visiems Lietuvos skautų sąjungos
vadovams. Pastarieji metai buvo neįprasti mums visiems, turėjom daug iššūkių. Planuotą Didžiąją
stovyklą nusinešė pirmoji COVID19 banga, gyvas sueigas bei žygius pakeitė Zoom‘o ekranas, tačiau
peržvelgusi metus, matau, jog Jums su jais pavyko susitvarkyti puikiai ir 2020-ieji metai buvo
turiningi ir kūrybingi.
Žvelgiant į patvirtintą Lietuvos skautų sąjungos strategiją matome, jog judame teisinga
kryptimi, nors veiklos gerinimo krypčių dar yra daug.
2020 metais kaip niekad gerai įgyvendinom gerojo darbelio akciją, tad nesustokim ir
pasibaigus pandemijai. Tiesa, kas liečia išorinę komunikaciją – neišnaudojome galimybės
pasidžiaugti nuveiktais savo geraisiais darbais. O kaip atnaujintą komunikacijos kanalą turime naują
Lietuvos skautų sąjungos tinklalapį, už kurį dėkoju br. Justui Skaržinskui.
GPM parama kasmet didėja, tačiau iki užsibrėžto tikslo dar trūksta, tad kviečiu, jei to dar
nepadarėte, skirti 1,2% GPM dalį mums, Lietuvos skautų sąjungai. Papildomus finansavimo šaltinius
išnaudojame tikslingai, tačiau ateityje reikėtų daugiau dėmesio skirti projektų ruošimui bei
kokybiškam jų įgyvendinimui.
Didžiausias veiklos palengvinimas yra Neformalaus vaikų švietimo krepšelis, kuriuo jau
daugelį metų rūpinasi br. Vydūnas. Ačiū Tau!
Pastarųjų dvejų metų laikotarpiu per mažai dėmesio buvo skirta vienetų vadovų kompetencijų
kėlimui – organizuoti mokymai nesulaukdavo dalyvių, o pasiūlymų reikalingiems mokymams iš
vadovų neatsirasdavo. Tad jei skaitote šį sakinį ir manai, jog žinai kokių mokymų reikia Lietuvos
skautų sąjungos vadovams bei nori juos įgyvendinti – kviečiu prisijungti prie LSS Vadijos ir padėti
šiuo klausimu.
Žvelgiant į narių žiniaraščius, matome, jog net ir karantino sąlygomis, Lietuvos skautų
sąjungos vienetai augo ir didėjo.
Taip pat noriu su visais pasidžiaugti, jog Lietuvos skautų sąjunga gavo finansavimą Erasmus+
programos įgyvendinimui ir iki 2022 metų turime suorganizuoti ScoutNet renginį Lietuvoje.
Kad ir kaip buvo – tik pirmyn, jei ne per duris, tai per sieną. Nes skautai eina kiaurai sienas.
Ačiū visiems už šiuos keistus, kitokius bei įdomius metus!

Vis budžiu!
Lietuvos skautų sąjungos
Vyriausioji skautininkė

psktn. vyr. sk. Arina Ašipauskaitė
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