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1. ADMINISTRACINĖ VEIKLA 
 

1.1. 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 

Nario 

mokestis 
Narių 

skaičius 

Nario 

mokestis 

Narių 

skaičius 

Nario 

mokestis 

Narių 

skaičius 

Nario 

mokestis 

Narių 

skaičius 

Nario 

mokestis 

2021 

m. 

Už 2022 

m. 
2020 m. 

Už 2021 

m. 
2019 m. 

Už 2020 

m. 
2018 m. 

Už 2019 

m. 
2017 m. 

Už 2018 

m. 

Aušrinės vyr. skaučių 

židinys 
1 (7)* 24 1 (7)* 24 1 (8)* 24 8 (11)* 12 9 (1)* 12 

ASS Dr. J. 

Basanavičiaus 

draugovė 

2+? 48 

12 48 14 48 14 48 18 24 

Gaujos skautų vyčių 

būrelis 

(13)* - 
(11)* - (11)* - - - - - 

Jonavos Benedikto 

Labėno – Kariūno 

draugovė 

33 504 

29 496 18 332 (10)* 56 - - 

Jonavos Slėnio tuntas 32 312 26 576 22 312 21 288 16 180 

Tuntas „Valdovų 

rūmai“ 

- - 
20 0 - - 26 - - - 

Vilniaus Atžalyno 

tuntas 

76 1284 
87 1404 88 1464 83 1380 73 660 

Vilniaus Pilies tuntas 56 1044 44 944 39 828 41 912 38 426 

Šalčios žemės tuntas 60 768 61 816 56 756 47 648 31 372 

Nepriklausantys 

vienetams 

2 24 
2 24 2 24 2 24 - - 

VISO 260 4008 282 4332 240 3788 243 3456 184 1758 
*- skliaustuose pateiktas vieneto narių, priklausančių ir kitiems vienetams, skaičius. 

 

1.2. Valdymo organai 
 

Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimas – aukščiausias Lietuvos skautų sąjungos organas, 

turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises.  

2021 m. balandžio 25 d. įvyko Lietuvos skautų sąjungos rinkiminis suvažiavimas. Jo metu 

patvirtinta veiklos ataskaita, finansinė ataskaita už 2020 metus, Tarybos, Kontrolės komisijos ir 

Garbės teismo ataskaitos.  
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Vykusio suvažiavimo metu išrinkta nauja LSS vadovybė: 

Vyriausioji skautininkė – sktn. vyr. sk. Arina Ašipauskaitė 

Seserijos vyriausioji skautininkė – psktn. vyr. sk. Saulė Steponavičiūtė 

Brolijos vyriausiasis skautininkas – sktn. sk. v. Kastytis Trapinskas 

Garbės teismas: psktn. vyr. sk. Agnė Chmeliauskaitė, sktn. vyr. sk. Aistė Masiukė, sktn. sk. 

v. Aurimas Skaržinskas 

Kontrolės komisija: vyresn. sktn. sk. v. Valentinas Šarėjus (pirmininkas), sktn. sk. v. 

Miroslav Abramovič, sk. v. Egidijus Ševelis. 

LSS Taryba: 

sktn. vyr. sk. Dalia Trapinskienė (Tarybos pirmininkė) 

sktn. vyr. sk. Arina Ašipauskaitė (LSS vyr. skautininkė) 

psktn. vyr. sk. Loreta Deveikytė – Ciunienė 

sktn. vyr. sk. Alina Gagytė 

sk. v. Martynas Jakelevičius 

psktn. vyr. sk. Daiva Jusiūtė – Tarailienė 

psktn. sk. v. Justas Kondratavičius 

psktn. Jolanta Norkūnienė 

psktn. Vaidas Rindzevičius  

vyr. sk. Eglė Seliatyckienė 

sktn. vyr. sk. Girmantė Vaitkutė 

 

Suvažiavimo sprendimai, ataskaitos bei reikalingi dokumentai buvo pateikti Registrų centrui ir 

valstybinei mokesčių inspekcijai teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

1.3. Lietuvos skautiškų organizacijų apskritasis stalas 
 

LSS Tarybos posėdžio Nr. X-29 nutarimu į LSOAS posėdžius nuo LSS buvo deleguoti: vyr. 

skautininkė sktn. vyr. sk. Arina Ašipauskaitė (su balso teise) ir sktn. vyr. sk. Dalia Trapinskienė (be 

balso teisės). Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 5 LSOAS posėdžiai. Didžiausias dėmesys buvo 

skiriamas šiems klausimams: 

● Higienos ir kiti reikalavimai skautų stovykloms; 

● Suformuotos dvi darbo grupės LR Seime – Skautų veiklos viešinimo grupė ir Skautų stovyklų 

teisinio reglamentavimo grupė; 

● BTU organizaciniai klausimai. 
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1.4. Finansavimas ir parama 
 

Gyventojų pajamų mokesčio 1,2% 
 

2021 metais už 2020 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, 2021 metais – 3369,43 Eur, 88 žmonės). Lyginant su praėjusiais metais, matomas rėmimo 

sumažėjimas, tam turėjo įtakos neintensyvus paramos pritraukimas ir viešinimo trūkumas. 

LSS vyriausios skautininkės 2021-02-14 Sprendimu Nr. 1 iš surinktos  paramos dalinai buvo 

finansuota LSS Didžioji stovykla „Keliamės!“. Tam buvo paskirta 2018 metų paramos – 4421,63 Eur 

ir 2019 metų paramos – 78,37 Eur. Stovyklos išlaidoms padengti iš viso buvo skirta 4500 Eur. 

Pagrindinė orientacija pirmiausia turėtų būti 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. Būdamas 

aktyvus, norės visą įmanomą sumą skirti kokybiškam organizacijos gyvavimui; 

o Aiškus lėšų panaudojimas ir lėšų panaudojimo tikslo komunikavimas. 

 

Savivaldybių finansavimas 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu finansavimas buvo gautas iš Vilniaus miesto savivaldybės, Šalčininkų 

rajono savivaldybės ir Jonavos rajono savivaldybės.  

2021 metais iš Vilniaus miesto savivaldybė skyrė 1900 Eur Lietuvos skautų sąjungos 

Didžiajai stovyklai „Keliamės!“.  

Šalčininkų rajono savivaldybė finansavo „Šalčios žemės tunto plėtra 2021“ veiklas ir skyrė 

1000 Eur, lėšos buvo panaudotos organizuojant stovyklą „Mes budime Šalčioje“. 

Jonavos rajono savivaldybė projektui „Šok iš pančių“ skyrė 2300 Eur. Skirtos lėšos buvo 

naudojamos finansuojant Jonavos Slėnio tunto veiklas bei stovyklas. 
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Neformalaus vaikų švietimo krepšelis 

 

Lietuvos skautų sąjunga 2021 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 2021 metais už NVŠ veiklą Lietuvos skautų sąjunga gavo 

17625 Eur, veiklą vykdydama trijose savivaldybėse – Vilniaus, Šalčininkų ir Jonavos. 

 Vilnius Jonava Šalčininkai 

2021 I-II ketv. 
54 34 36 

6420 3435 1620 

2021 III-IV ketv. 
47 33 31 

2805 1500 1845 

VISO, Eur 
9225 4935 3465 

17625 

 

1.5. Atributika 
 

2021 m. užsakyta 8 vnt. uniformų, 4 vnt. sijonų ir 1 pora šortų. Papildomai buvo užsakyta 150 

vnt. rūtelių ir 150 vnt. lelijėlių, 100 LSS antsiuvų (skydelių) ir nupirkta trūkstamų virvelių.  

Vasarą buvo užsakyta 60 vnt. LSS džemperių. 

Taip pat priimtas sprendimas nebepirkti savo medžiagos, iš kurios vėliau yra siuvama 

uniforma, bet pirkti jau pasiūtus gaminius t.y. marškinius, sijonus, šortus. 

Visi LSS vienetai buvo aprūpinti prašoma uniforma. 

 

1.6.  Nekilnojamas turtas 
 

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

esantis Vitebsko g. 18-29, Vilnius. 2021 metais sutvarkytas LSS garažas, įrengti stelažai. Dėkoju br. 

Virginijui Daunoravičiui už pagalbą. 

1.7. Socialiniai tinklai 
 

Lietuvos skautų sąjunga administruoja „Facebook“ bei „Instagram“ paskyras, taip pat 

Lietuvos skautų sąjungas pagrindines naujienas skelbia atnaujintame Lietuvos skautų sąjungos 

tinklalapyje www.skautas.lt. Vadovų bei išrinktų  organizacijos valdymo organų narių komunikacijai 

naudojamos pašto konferencijos. 

 

http://www.skautas.lt/
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2. TARPTAUTINĖ VEIKLA 

„ScoutNet“ Berlyne 
 

2021 rugsėjo 24-28 dienomis Berlyne vyko kasmetinis organizacijų tinklo „ScoutNet” 

renginys, kuriame Lietuvos skautų sąjungai atstovavo 10 skautų iš įvairių vienetų: sesės Ieva T., Arina 

A., Saulė S., Gabija Š., Aušrinė Č., Emilija Š., Mingailė K. ir broliai Rokas Š., Rokas S., Daniel S. 

Šiemet renginio tema buvo aplinkosauga. Dalyvavome įvairiose diskusijose, dirbtuvėse šia 

tema, gilinomės, kaip tvarumo ir aplinkosaugos idėjas savo veikloje jau pritaiko kitos organizacijos 

bei ieškojome naujų sprendimų. Džiugino tai, jog ir pats renginys organizuotas atsižvelgiant į 

aptarinėtus principus: buvome skatinami rinktis aplinkai draugiškesnį transportą, rūšiavome, valgėme 

vegetarišką bei veganišką maistą. Įsimintiniausios programos dalys buvo apsilankymas futuristiniame 

Berlyno muziejuje „Futurium“, pasaulio šalių forumo ekologinėms problemoms spręsti simuliacija, 

plaukimas baidarėmis ir dar gausybė kitų – dienotvarkė kasdien buvo itin turininga.  

2022-aisiais „ScoutNet“ renginį organizuoja Lietuvos skautų sąjunga. Bendru organizacijų-

partnerių bei artėjančio renginio organizatorių sutikimu, dėl išliekančios COVID-19 rizikos 

„ScoutNet“ nukeltas ir įvyks 2022 rugsėjo mėnesį. 

 

3. RENGINIAI ORGANIZACIJOS MASTU 
 

 

3.1. Vasario 22 d. 
 

Vasario 22 d. ryte visos skautiškos organizacijos pasitiko saulę paminėdamos skautų įkūrėjo 

R. Baden-Powell gimimo dieną. Saulės pasitikimas vyko visoje Lietuvoje, įvairiose vietose, o 

organizacijų atstovai sveikinosi nuotolinėje transliacijoje, kurią organizavo br. Vydūnas Trapinskas. 

 

3.2. Jorė 2021 
 

2021 balandžio 24 dieną vyko kasmetinė Lietuvos skautų sąjungos „Jorė“, kurią organizavo 

Vilniaus Atžalyno tuntas. Dėl COVID-19 pandemijos renginys vyko kitokiu – nuotoliniu formatu. 

Didžioji dalis programos vyko „Zoom“ platformoje, kur visi dalyviai kartu „išsirikiavo“ vėliavų 

pakėlimo rikiuotėje, vėliau bendravo skirtinguose kambariuose savo amžiaus grupėse. Dieną visi 

užsiregistravusieji galėjo dalyvauti ir laisvojoje programos dalyje – lobio medžioklėje, kurios metu 

po vieną, laikantis karantino ribojimų, ieškojo atskirų lobio dalių. Renginio kulminacija buvo bendras 
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vakaro laužas – jo metu dalintasi lobio medžioklės rezultatais, skambėjo skautiškos dainos ir, žinoma, 

išpildyta ir pagrindinė tradicija – sudegintas gaidys. 

 

3.3. Didžioji stovykla „Keliamės!“ 
 

2021 metų liepos 3-10 dienomis vyko Lietuvos skautų sąjungos Didžioji stovykla 

„Keliamės!“. Stovykla buvo dalinai finansuota Vilniaus miesto savivaldybės (1900 Eur) bei 

ankstesnių metų 1,2% surinktomis lėšomis (4500 Eur).  

Stovykla vyko Labanoro regioniniame parke, Peršokšnų stovyklavietėje. Stovykloje dalyvavo 

Lietuvos skautų sąjungos nariai iš visos Lietuvos, įvairaus amžiaus. Stovyklos kryptys buvo 

suskirstyta į penkias pagrindines ašis, aplink kurias buvo dėliojama stovyklos programa skirtingo 

amžiaus dalyviams – lyderystė, vidinė ir išorinė komunikacija, Lietuvos ir Lietuvos skautų sąjungos 

istorija bei artimojo (gerojo darbelio) ašis. Programa buvo vykdoma trimis lygmenimis – jaunesnieji 

skautai (iki 12 m.), skautai bei patyrę skautai (12-17 metų) ir suaugę skautai (virš 18 m.). Be 

pagrindinių trijų amžiaus blokų visos amžiaus grupės bei „kaklaraiščiai“ turėjo spec. programą, apie 

kurią žino tik patys dalyviai bei organizatoriai. Pagrindinis stovyklos tikslas buvo grįžti prie pagrindų 

ir juos visiems puikiai išmokti. 

Stovyklos štabas: 

Viršininkė – sktn. vyr. sk. Ūla Jasiulevičiūtė; 

Komendantas – psktn. suaug. sk. Vaidas Rindzevičius; 

Virtuvės šefai – psktn. vyr. sk.  Loreta Deveikytė-Ciunienė, suaug. sk. Sinoma Lelevičienė ir suaug. 

sk. Justas Lelevičius; 

Ūkvedys – suaug. sk. Ramūnas Jankauskas; 

Registracija – psktn. vyr. sk. Agnė Chmeliauskaitė ir patyr. sk. Aušrinė Čičinskaitė; 

Medikas – psktn. kand. pat. sk. Laima Plėšnytė  

Programeriai: 

1 lygmuo (0-11 m.) – psktn. vyr. sk. Saulė Steponavičiūtė ir komanda 

2 lygmuo (12-17 m.) – psktn. sk. v. Justas Kondratavičius ir komanda 

3 lygmuo (18+ m.) – vyresn. sktn. sk. v. Gintautas Ciunis 

„Pricų special“ - vyresn. sktn. sk. v. Vydūnas Trapinskas ir komanda 

Vakaro programos – psktn. vyr. sk. Pijus Grudė ir komanda 

Artimo ašis – psktn. kand. pat. sk. Laima Plėšnytė ir komanda 

„Vyr. skautų special“ – sktn. vyr. sk. Girmantė Vaitkutė 



 
LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGA 

  

 

8 

VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2021 METUS 

3.4. Vasarai atminti 
 

2021 m. spalio 2-3 dienomis Jonavos raj., Metelių rėvos stovyklavietėje vyko kasmetinė LSS 

stovykla „Vasarai atminti‘21“. Ją organizavo Jonavos Slėnio tuntas. Stovykloje dalyvavo visi 

sąjungos vienetai, skautai iš LLH(S)S bei svečiai- iš viso 110 dalyvių. Dalyvio mokestis- 7 eurai. 

Dalis finansavimo buvo gauta iš projektinių lėšų. 

Stovykla prasidėjo atidarymo rikiuote ir LR vėliavos pakėlimo ceremonija. Stovyklos metu 

buvo organizuojamos įvairios veiklos: alpinizmo ir turizmo užsiėmimai, kuriuos vedė kviestinis 

svečias, mandalų spalvinimas, šarados, tiltų statymo dirbtuvės bei diskgolfo pamokos, kurias taip pat 

vedė kviestiniai svečiai. Vakare vyko laužo programa, kurios metu pasirodė stovyklos dalyviai su 

savo, jau anksčiau paruoštais, pasirodymais, buvo dainuojamos dainos, žaidžiami žaidimai, vyko 

naktipiečių gamybos dirbtuvės. Vėliau vyresni renginio dalyviai buvo kviečiami į  naktinę programą- 

kino seansą. Stovyklos metu buvo organizuojamas centralizuotas maitinimas. Renginys pasibaigė 

uždarymo rikiuote.   

3.5. Patyrusių skautų žygis „Partizanų takais“ 
 

2021 metais tradicinis patyrusių skautų žygis „Partizanų takais“ neįvyko, patyrę skautai buvo 

kviečiami individualiai atminti Partizanus. Tikimės, jog šis žygis ateityje bus organizuojamas. 

4. VIENETŲ VEIKLA 
 

4.1. Aušrinės vyr. skaučių židinys 
 

2021 metais Aušrinės židinyje pradėjo kandidatuoti dvi patyrusios skautės. Šiuo metu židinyje 

skautauja 8 vyr. Skautės ir 5 kandidates į vyr. Skautes. 

2021 metais Aušrinės židinio narės dalyvavo Atžalyno tunto veikloje ir LSS renginiuose. 

Aktyviai prisidėjo prie stovyklų organizavimo, įgyvendino kasmetinį kalėdinių atvirukų gaminimą ir 

siuntimą seniesiems LSS skautams, turėjo nuolatines židinio sueigas. Židinio narės dalyvauja 

Tarybos veikloje. 

 

4.2. Akademinio skautų sąjūdžio Dr. Jono Basanavičiaus draugovė 
 

Dauguma dr. Basanavičiaus draugovės narių yra vyresnio amžiaus, todėl aktyvioje veikloje 

nedalyvauja. Veiklos ataskaita už 2021 metus pateikta nebuvo. 
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4.3. Gaujos skautų vyčių būrelis 
 

Gaujos skautų vyčių būrelį sudaro 13 narių. Iš jų 11 skautų vyčių ir 2 kandidatai. 10 skautų 

priklauso Šalčios žemės tuntui ir 3 skautai Jonavos Slėnio tuntui. 2021 metais būrelis pasipildė dviem 

naujais nariais ir keturi nariai tapo skautais vyčiais. 

Būrelio nariai aktyviai dalyvavo daugumoje Lietuvos skautų sąjungos organizuojamų 

renginių, taip pat nariai aktyviai prisidėjo prie Šalčios žemės bei Jonavos Slėnio tuntų veiklos bei 

valdymo. 2021 metais neskaitant prisidėjimo prie organizacijos ir tunto veiklos broliai, kariai 

savanoriai, padedami pasieniečiams toliau atliko pareigą Tėvynei ir prisidėjo prie Lietuvos pasienio 

saugojimo.  

Be visų aukščiau išvardintų veiklų broliai dalyvavo tradicinėse ir kasmetinėse būrelio 

sueigose, žygiuose ir veiklose. 2022 metų pradžioje vykusiame būrelio ataskaitiniame (už 2021 

metus) ir rinkiminiame susitikime buvo išrinktas būrelio pirmininkas. Būrelio sprendimu būrelio 

pirmininku išrinktas dviejų metų kadencijai skautas vytis Domantas Ališauskas. 

 

4.4. Jonavos Benedikto Labėno – Kariūno draugovė 
 

Draugovėje 2021 m. pradžioje buvo 29 nariai. Per 2021 metus, dėl įvairių priežasčių draugovę 

paliko 5 nariai (2021 m gruodžio 14 d. raštas Garbės teismo pirmininkei). Metų bėgyje draugovės 

gretas papildė 9 nauji nariai – 6 jaunesniųjų skautų ir 4 skautų amžiaus. 

Lyginant 2021 metus su 2020 metais, naujų narių pagausėjimas nežymus. Tam greičiausiai 

įtakos turėjo nedidelis kontaktinių veiklų skaičius dėl ribojimų, susijusių su COVID-19 pandemija. 

Per 2021 metus draugovės nepapildė nei vienas suaugęs narys. Jei ateityje draugovė plėsis, 

tai bus poreikis ir naujų vadovų. Šiuo metu, organizuojant veiklas, labai padeda pilnamečiai 

draugovės rėmėjai. 

Per 2021 m. draugovės nariai davė viso 12 įžodžių – jaunesn. skautų 8 (4 sesės ir 4 broliai), 

skautų 2 (1 sesė ir 1 brolis) ir skautininkų 2 (2 broliai paskautininkai). Iš esamų draugovės narių tiktai 

vienas brolis dar nėra davęs skauto įžodžio, bet yra atsiskaitęs kandidato į skautus programą. 

Įvykdytos veiklos: 

Eil. 

Nr. 
Data Veikla Pastabos 

1 
2021-04-24 

Nuotolinė 

stovykla 
Nuotolinė LSS stovykla „Jorė“. 

2 
2021-05-08 Žygis  

Žygis į Lokėnėlių piliakalnį. Įžodį davė vienas skautas ir 

keturi jaunesn skautai. 
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3 
2021-06-12 

Vandens 

žygis 

Vandens žygis Šventosios upe Ukmergė – Vepriai. Įžodį 

davė du jaunesn. skautai. 

4 
2021-07-03-10 

LSS 

stovykla 
LSS Didžioji stovykla. Įžodį davė vienas jaunesn. skautas. 

5 
2021-08-01-07 

Draugovės 

stovykla 
Draugovės stovykla. Įžodį davė vienas jaunesn. skautas. 

6 
2021-09-18 Žygis 

Draugovė dalyvavo žygyje, kurį organizavo Jonavos Krašto 

muziejus po Jonavos r. Laisvės kovotojus menančias vietas. 

7 
2021-10-02-03 

LSS 

stovykla 
LSS stovykla vasarai atminti. 

8 2021-10-21 Sueiga Sueiga su skautų tėvais. 

9 
2021-10-23 Žygis 

Žygis Jonavos raj. Pakviesti pagrindinės mokyklos 

aštuntokai. 

10 
2021-10-30 Žygis 

Artėjant Vėlinėms aplankytas B. Labėno bunkeris, 

sutvarkyta aplinka.  

11 2021-11-20 Žygis Žygis po Veprių kraštą. Įžodį davė viena skautė. 

12 2021-12-18 Žygis Žygis apibendrinti metus, atšvęsti artėjančias Kalėdas. 

13 2020-12-23 BTU Tremtinių lankymas, Betliejaus ugnies dalinimas. 

 

Suplanuotos, bet neįvykdytos veiklos: 

1. Žygis su pradine mokykla - neįvyko mokyklai atsisakius bendro renginio; 

2. Žygis (su bataliono vaikais) – neįvyko dėl karantino; 

3. Tremtinių lankymas (Kalėdinis) – neįvyko dėl karantino; 

4. Ekskursija į Vilnių – neįvyko dėl karantino; 

5. Žiemos stovykla – neįvyko dėl karantino; 

6. Žygis S. Svylo - Slyvos būrio mūšiui paminėti – neįvyko dėl karantino; 

 

Sueigos: 

Visos sueigos 2021 metais vyko nuotoliniu būdu. Sueigos buvo vedamos atskirai jaunesniųjų 

skautų amžiaus grupei ir skautų amžiaus grupei. Vadovai pasiskirstė į dvi grupes – užsiimantys 

jaunesniųjų skautų ir skautų rengimų, grupėse pasirengė sueigų temas ir numantė sueigų grafikus. 

Taip pat vadovai pasiskirstė kaip mentoriai kiekvienai skilčiai globoti.  

2021 m. rudenį vadovams pasitarus, buvo nuspręsta sueigų nevesti, kol COVID-19 

pandemijos ribojimai bus atlaisvinti ir bus galima sueigose susitikti laisvai. Buvo nuspręsta kiekvieną 

mėnesį vieną ar du kartus rengti veiklas lauke. 

Per 2021 m. draugovė surengė viso 20 nuotolinių sueigų (1 bendra, 11 jaunesn. skautų ir 8 

skautų).  

Bendroje sueigoje dalyvaudavo 53% draugovės narių.  

Jaunesn. skautų sueigose vidutiniškai dalyvaudavo 76% draugovės jaunesn. skautų.  
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Skautų sueigose vidutiniškai dalyvaudavo 58% draugovės skautų. 

2021 metais buvo planuojama pradėti rengti sueigas suaugusiems skautams, tačiau dėl didelio 

užimtumo to padaryti nepavyko. 

 

Stovyklos: 

Draugovės nariai dalyvavo 4 stovyklose, iš kurių viena buvo nuotolinė. Nuotolinėje 

stovykloje „Jorė“ dalyvavo 50% draugovės narių (18 stovyklautojų). 

LSS stovykloje „Keliamės“, kuri vyko Labanoro girioje prie Peršokšnio ežero, dalyvavo 82% 

draugovės narių (27 stovyklautojai). 

Draugovės stovykloje „Atgal į gamtą 21“ viso dalyvavo 37 stovyklautojai iš kurių - 

nepilnamečiai – 29, pilnamečiai 8. Taip pat periodiškai į pagalbą virtuvei atvažiuodavo 3 savanorės, 

bei kaip logistas vienas savanoris. Keletas tėvelių padėjo įrenginėjant bei sutvarkant stovyklą. Iš 

bendro dalyvių skaičiaus 9 dalyviai buvo ne LSS nariai, iš kurių vėliau 3 įstojo į draugovės gretas. 

Stovykloje dalyvavo 82% draugovės narių (28 stovyklautojai). 

LSS stovykloje „Vasarai atminti“, kuri vyko ant Šventosios upės kranto Jonavos r., viso 

dalyvavo 40% draugovės narių (14 stovyklautojų). 

 

Žygiai: 

Draugovė per 2021 m. dalyvavo 7 žygiuose, iš kurių vienas buvo vandens žygis. Trys žygiai 

buvo rengiami atskirai skiltimis su bendru draugovės stovyklavimu žygio pabaigoje. Žygiuose 

vidutiniškai dalyvaudavo 51% draugovės narių.  

 

Vadovai: 

Draugovės draugininkas suaug. sk. Ramūnas - skautų brolių skilties mentorius. 

Draugovės draugininko adjutantas psktn. Vaidotas - skaučių sesių skilties mentorius. 

Draugovės draugininko adjutantė suaug. sk. Simona – jaunesn. skaučių sesių skilties mentorė. 

Vadovas psktn. Vaidas – jaunesn. skautų brolių skilties mentorius. 

Vadovė suaug. sk. Kristina – jaunesn. skautų brolių skilties mentorė. 

Savanoris suaug. sk. Justas. 

Savanoris suaug. sk. Marius. 

 

Penki draugovės vadovai, per 2021 metus, savo kompetenciją didino Pirmosios pagalbos, 

Higienos įgūdžių bei Vaikų turizmo renginių vadovo mokymuose. Vadovai taip pat savo žinias gilino 
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savarankiškai. Dėl besitęsiančių COVID-19 ribojimų LSS mokymų neįvyko, todėl kaip ir praeitais 

metais matome poreikį, kad būtų organizuojama daugiau mokymų vadovams sąjungos mastu. 

Labiausiai reikia pedagoginių – psichologinių mokymų. 

 

Skautiška programa 

2021 m. sueigos buvo vedamos atskirai jaunesniesiems skautams ir skautams. Sueigų temos 

daugiausia orientuotos į patyrimo laipsnių programų įgyvendinimą. Visos sueigos vyko nuotolinių 

būdu, todėl patyrimo laipsnių atsiskaitymai sueigų metu nevyko. Programų atsiskaitymai vyko 

nuotoliniu būdu, stovyklose ir žygiu metu. 

Per 2021 m. buvo suteikti šeši žemesnieji vyresniškumo laipsniai – vienas vyr. skiltininko, 

keturi paskiltininkų suaugusiems skautams bei vienas paskiltininkės laipsnis skautei. Dviem broliams 

buvo suteikti paskautininkių laipsniai. 

 Draugovėje specialybes išsilaikė: 

 2019 m. 3 skautai 5 specialybes (2+2+3); 

 2020 m. 1 jaunesn. skautas, 2 skautai, 5 suaugę skautai po vieną specialybę, 

 2021 m. 3 jaunesn. skautai 4 specialybes (1+1+2). 

 

Neformalaus vaikų švietimo krepšelis 

2021 m. draugovės nariai pirmąjį metų pusmetį (sausis - rugpjūtis) pasirašė 18 NVŠ sutartis, 

o į metų pabaigą (spalis – gruodis) pasirašė 22 NVŠ sutartis. NVŠ programa buvo įgyvendinta, NVŠ 

lėšos buvo panaudotos: 

• draugovės nariams užsakytos uniformos, atributika, įgyti turistiniai indų komplektai, 

• padengta dalis LSS stovyklos „Keliamės“ stovyklautojo mokesčio, 

• padengta dalis draugovės stovyklos „Atgal į gamtą 21“ išlaidų, 

• pagaminti džemperiai su draugovės simbolika, 

• 20% lėšų LSS bendrai atributikos gamybai. 

Viso NVŠ programai lėšų per 2021 m. skirta 2850 Eur. 

 

Atributika 

Per 2021 m. draugovės pageidaujantys nariai pasigamino marškinėlius su Benedikto Labėno 

– Kariūno atvaizdu ir puodukus. Taip pat už NVŠ lėšas buvo pagaminti džemperiai su Benedikto 

Labėno – Kariūno atvaizdu. 
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2022 m. Siekiamybė 

● Padidinti draugovės narių skaičių. 

● Rengti atskirai žygius jaunesniems skautams ir skautams bei atskirai skiltims. 

● Pradėti rengti sueigas suaugusiems skautams. 

● Palengva įtraukti vyresnius skautus į sueigų vedimą. 

● Išlaikyti, kad vyresni skautai vestų programas žygiuose bei stovyklose. 

● Dalyvauti visose Sąjungos organizuojamose stovyklose. 

● Vadovams dalyvauti visuose sąjungos organizuojamuose mokymuose. 

 

4.5. Jonavos Slėnio tuntas 

 
2021 metais tuntą sudarė 32 skautai. Per ataskaitinį laikotarpį buvo duoti 1 paukštytės, 3 

skauto, 2 patyrusio skauto, 2 suaugusio skauto, 3 skauto vyčio įžodžiai. Šiuo metu tuntą sudaro 1 

skautininkas, 3 skautai vyčiai, 6 patyrę skautai (3 iš jų yra kandidatai į vyr. skautus), 12 skautų, 1 

kandidatas į skautus, 2 vilkiukai, 4 paukštytės ir 3 suaugę skautai. 

 

Eil. 

nr.  
Data Veikla 

1.  2021 02 07 Laukinių gyvūnų pasirūpinimas žiemos metu (pašaras, ėdžios, užuovėjos) 

2.  2021 02 20/05 28 Pagalba „Gerumo sparnai“ (maisto dalinimas) 

3.  2021 02 22 Interaktyvus BP gimtadienis  

4.  2021 03 11 Kovo 11-osios minėjimas Jonavoje 

5.  2021 03 27 Orientacinis žygis po Jonavos miestą 

6.  2021 04 08 Partizanų žūties vietų kryžių tvarkymai  

7.  2021 04 24 Internetinė stovykla „ Jorė‘21“  

8.  2021 05 15 Dviračių žygis  

9.  2021 06 14 Gedulo ir vilties dienos minėjimas  

10.  2021 06 17 Naktinis dviračių žygis  

11.  2021 07 03 Stovyklas „Keliamės!” 

12.  2021 07 06 Karaliaus Mindaugo dienos minėjimas 

13.  2021 07 30 Stovykla „Slėnis Žalias‘21“ 

14.  2021 08 07 Žygis kartu su tremtiniais Upininkuose 

15.  2021 08 08 Dalyvavimas tremtinių sąskrydyje 

16.  2021 08 08 Dalyvavimas Jaunimo projektų konkurse 

17.  2021 08 13 Stovykla „Mes budim Šalčioje‘21“  

18.  2021 08 23 Stovykla „Rezervuota Tau“  (Vartai)  

19.  2021 08 23 Baltijos kelio minėjimas 

20.  2021 08 28 Žygis po Jonavos miesto istorines vietas (Skaruliai) 

21.  2021 09 04 Frisbio trasos pramogos 

22.  2021 09 23 Žydų genocido dienos minėjimas  

23.  2021 10 02 „Vasarai atminti‘21“ 
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24.  2021 11 01 Kapaviečių lankymas ir tvarkymas  

25.  2021 12 18/21 Betliejaus taikos ugnies dalinimas 

26.  2021 12 29 Tunto Kalėdinė sueiga 

 

 
Buvo įgyvendinti ir gauti šie patyrimo laipsniai: skauto kandidato patyrimo laipsnis – 2, III 

patyrimo laipsnis – 1, II patyrimo laipsnis – 1, I patyrimo laipsnis – 1; Patyrusių skautų patyrimo 

laipsniai: II patyrimo laipsnis – 1. Suteiktos 3 specialybės Žemesnieji vyresniškumo laipsniai: 

paskiltininkio – 1, skiltininko – 1.  

Neformalaus vaikų švietimo krepšelis 

2021 m. tunto nariai buvo pasirašę 14 NVŠ sutarčių. NVŠ programa buvo įgyvendinta, už 

NVŠ lėšas tunto nariams buvo užsakytos uniformos, finansuojama veikla. 

 

4.6. Vilniaus Atžalyno tuntas 
 

Vilniaus Atžalyno tunto struktūrą sudaro trys draugovės – Medeinos, Kirnio ir Prano Žižmaro, 

suaugusių skautų Šv. Jurgio gildija ir skautų vyčių Labanoro būrelis.  

Tunto vadovybė: 

Atžalyno tuntui  nuo 2019 m. rugsėjo mėn. 11 d. vadovauja tuntininkas sktn. sk. v. br. Kastytis 

Trapinskas. 

Tuntininkas iki 2021 m. gruodžio 4 d. turėjo tris adjutantus: pskltn. suaug. sk. Aušrinę 

Trapinskienę – atsakingą už Tunto raštvedybą, suaug. sk. Simona Motejūnienę – atsakingą už Tunto 

atributiką, pskltn. suaug. sk. Virginijų Daunoravičių – atsakingą už Tunto ūkį. Nuo 2021 m. gruodžio 

4 d., sesėms Aušrinei ir Simonai paprašius atleisti iš užimamų pareigų, tuntininko adjutantu liko 

pskltn. suaug. sk. Virginijus Daunoravičius. 

Tunto vienetai: 

Medeinos draugovė 

Draugininkė – psktn. vyr. sk. s. Saulė Steponavičiūtė 

Draugininkės adjuntantė – skltn. pat. sk. s. Rūta Rupeikytė 

Draugininkės adjuntantė – skltn. pat. sk. s. Aušrinė Čičinskaitė 

Medeinos draugovę sudaro Kregždučių (jaunesnionios skautės) ir Žibučių (vyresniosios 

skautės ir paskautininkė) skiltys. 

P. Žižmaro draugovė 

Draugininkas – psktn. sk. v. br. Kasparas Jurkevičius nuo 2014 m. iki 2021-12-04 

Draugininkas – skltn. pat. sk. br. Jokūbas Giedrimas nuo 2021-12-05 
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Draugininko adjutantas – skltn. pat. sk. br. Jokūbas Giedrimas nuo 2020 m. iki 2021-12-04 

Draugininko adjutantas – skltn. pat. sk. br.Daniel Sinkevič nuo 2021-12-07 

Prano Žižmaro draugovę sudaro viena jaunesniujų bei dvi skautų skiltys: Beždžionių, Bulvių 

bei Lūšių. Iš viso turime 16 aktyvių narių. Šiais metais prisijungė nemažai jaunesniųjų skautų, bet 

branduolys išliko panašus. Iš jaunesniųjų skautų programos nemažai narių buvo perkelta į vyresniųjų 

skautų grupę bei iš jos keli buvo perkelti į Kirnio draugovę. Metų pabaigoje įvyko rotacija draugovės 

vadovybėje. 

 

Kirnio draugovė 

Draugininkas – vyresn. sktn. sk. v. br. Vydūnas Trapinskas 

 Kirnio draugovės sudėtis skilčių atžvilgiu liko nepakitusi. Draugovę sudaro Lokių skiltis (9 

skautų) ir Čiobrelių skiltis (9 skaučių). Rudenį Kirnio draugovė pasipildė keliais broliais iš Prano 

Žižmaro draugovės. 

 

Šv. Jurgio gildija 

Vadovas – vyresn. sktn. sk. v. br. Valentinas Šarėjus nuo 2018 m. iki 2021-04-28 

Vadovė –  pskltn. suaug. sk. s. Ieva Stachovaitė nuo 2021-04-29 

Vadovo adjutantė – skltn. suaug. sk. s. Skaistė Pečiulienė 

Gildiją sudaro 5 sesės ir 2 broliai. Vienas suaugęs skautas pskltn. Virginijus Daunoravičius 

priklauso Tunto štabui (Tuntininko adjutantas). Bendru sutarimu sueigos vyksta kas mėnesį. 

 

Labanoro būrelis 

Pirmininkas – psktn. sk. v. br. Justas Skaržinskas 

 Būrelį sudaro 10 vyčių.  Du nariai: sktn. sk. v. Miroslav Abramovič ir vyresn. sktn. sk. v. 

Valentinas Šarėjus yra išrinkti į LSS Kontrolės komisiją. 

 

 

Tunto veiklos 

Prasidėjus COVID-19  pandemijai ir įvedus karantiną, 2021 m. Tunto veikla tapo gerokai 

suvaržyta, todėl, lyginant su praeitais metais, veiklų, kurias pavyko įgyvendinti, nebuvo daug. 

Tačiau reikia pasidžiaugti, kad ir tokiomis sudėtingomis sąlygomis pavyko saugiai organizuoti 

žygius, dalyvauti renginiuose ir stovyklose. 
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Eil. Nr. Data Renginio pavadinimas 

1 2021.02.22 Robert Baden-Powell gimtadienis 

2 2021.04.24 Jorė 2021 

3 2021.06.12 Medeinos draugovės žygis 

4 2021.06.12 P. Žižmaro draugovės žygis 

5 2021.07.03-10 LSS Didžioji stovykla 

6 2021.08.01-07 Jubiliejinė Atžalyno 15-čio stovykla 

7 2021.09.03-04 Labanoro būrelio žygis 

8 2021.10.02-03 Kasmetinė LSS stovykla Vasarai atminti 2021 

9 2021.11.01 Rasų kapinių lankymas lapkričio 1-ąją 

10 2021.11.20 Kirnio draugovės žygis 

11 2021.12.04 Tradicinis tunto žygis Blynas XV 

 

Kompetencijų kėlimas 

 Prisimenant ankstesnes ataskaitas: 2018 m. ataskaitoje džiaugėmės, kad Tunto vadovai savo 

kompetencijas galėjo pakelti Lietuvos skautų sąjungos organizuojamuose mokymuose, 2019 m.  

ataskaitoje apgailestavome, kad analogiškų ar panašių mokymų nebuvo organizuota, 2020 m. pačioje 

pabaigoje buvo suteikta galimybė dalyvauti individualiuose mokymuose „Neformalus jaunimo 

ugdymas“, juos vedė Neringa Kurapkaitienė.  

Mokymų tęstinumą užtikrinome panaudojant dalį NVŠ lėšų. Iki 2021 m. gegužės 1 d. Neringa 

pravedė šešis mokymus (iš viso 30 val., mokymuose dalyvauja pastovi 9 vadovų grupė). Mokymų 

metu gilintasi į šias temas: jaunimo neformalaus ugdymo principai, grupės dinamika, konfliktų 

sprendimas, vadovų darbo su vaikais situacijos, neformalaus ugdymo metodai, lytiškumo ugdymas, 

metodų taikymas darbe su jaunimu, motyvacija. 

2021 m. antroje pusėje mokymai nevyko dėl kritusios vadovų motyvacijos, nesibaigiančios 

pandeminės situacijos. 

 

Patyrimo laipsnių programa 

Per 2021 m. duoti 10 jaunesniojo skauto (sesės Rasa, Saulė iš Medeinos draugovės ir broliai 

Augustas, Laurynas, Simonas, Joringis, Marius, Ignas, Jonas K., Ąžuolas iš P. Žižmaro draugovės), 
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6 skauto (sesė Viltė D. iš Medeinos draugovės ir broliai Jonas, Lokimantas, Matas S., Tadas, Vilius 

iš P. Žižmaro draugovės) ir vienas suaugusio skauto (sesė Eglė Ž. iš šv. Jurgio gildijos) įžodžiai. 

 

Specialybių programa 

Per ataskaitinį laikotarpį atsiskaityta ir suteiktos dviratininko, mažo vaiko draugo, plaukiko, 

dailininko specialybės penkiems jaunesniems skautams (sesėms Liepai, Ugnei, Rugilei ir broliams 

Mariui, Lokimantui) ir stovyklautojo, odos dirbėjo, istoriko, virėjo specialybės dvejiems skautams 

(broliams Jokūbui G. ir Matui B.). 

Džiaugiamės Kirnio draugovės patyrusiais skautais – skltn. pat. sk. draug. adj. s. Aušrine 

Čičinskaite, skltn. pat. sk. draug. adj. s. Rūta Rupeikyte, pskltn. pat. sk. s. Gabija Šeštokaite, skltn. 

pat. sk. s. Egle Martišauskaite, skltn. pat. sk. br. Gvidu Rakausku, skltn. pat. sk. draug. br. Jokūbu 

Giedrimu, skltn. pat. sk. draug. adj. br. Danieliumi Sinkevič,  pskltn. pat. sk. br. Arijumi Dedela, kurie 

ženkliai prisideda prie sueigų vedimo. 

Turime pagrindo manyti, kad patyrę skautai, įgiję patirties, žinių ir prisiėmę atsakomybę, 

galės pakeisti esamus vadovus.     

Neformalaus vaikų švietimo krepšelis 

2021 m. Vilniaus Atžalyno tunto nariai buvo pasirašę sausio - gegužės mėn. 43-42 NVŠ 

sutartis, spalio - gruodžio mėn. 35-34 NVŠ sutartis. NVŠ programa buvo įgyvendinta, lėšas 

panaudojant šioms veikloms / sritims: 

● tradicinės skautų stovyklos „Jorė“ organizavimui;  

● Atžalyno vasaros stovyklos organizavimui; 

● vadovų turizmo pažymėjimų atnaujinimui; 

● draugovių žygių narių transporto bilietams, atributikos gaminimui; 

● Tunto kelionei į stovyklą „Vasarai atminti“; 

● uniformų siuvimui; 

● jaunimo neformalaus ugdymo mokymams finansavimui. 

 

 

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 
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metu Vilniaus Pilies tunte (toliau - VPT)  yra 56 nariai, mokantys nario mokestį. Iš jų aktyvūs 51 

narys. 2021 metais vienetą papildė 6 nauji nariai. 

Vieneto vadovai 

Tuntininkė – Ūla Jasiulevičiūtė 

Tuntininkės adjutantai – Jokūbas Jatkevičius ir Laima Plėšnytė; 

Geležinio Vilko draugovės draugininkė Saguna Goja Kremensaitė; 

LDK Birutės draugovės draugininkas Motiejus Vaskinas 

Užupio sk. v. būrelio vadovas Jokūbas Savodnikas 

Vilnios vyr. sk. židinio vyr. židinietė Laura Kriščiūnaitė 

 

 Data Veikla 

1 2021 01 13 Pagarbos bėgimas “Gyvybės ir mirties keliu” - dėl COVID 

sąlygų bėgome individualiai arba nedidelėmis grupėmis.  

2 2021 02 16 16 km ėjimas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos proga. 

Ėjimas individualiai arba nedidelėmis grupėmis.  

3 2021 02 18 VPT debatai tema:Ar socialiniai tinklai (Facebook, Instagram, 

Snapchat, Youtube, Twitter ir visi kiti) turėtų būt draudžiami 

mokykloje? 

4 2021 02 22 B.P. gimtadienio minėjimas - saulės pasitikimas individualiai.  

5 2021 03 25 - 04 14  Karantino Skauto Challenge, kuris truko 3 savaites - turbūt 

pati geriausia veikla įtraukianti visus vieneto narius, negalint 

susitikti gyvai.  

6 2021 05 16 AOT 

7 2021 05 28 Kandidatų į patyrusius skautus atsiskaitymas - Laužas 

8 2021 06 28 - 2021 07 

10 

LSS Didžioji stovykla “Keliamės!” - pionerija ir programinės 

dienos  

9 2021 08 12 - 2021 08 

15 

Močiučių festivalis 2021 

10 2021 10 03 Vasarai atminti 2021 + VPT pareigų pasikeitimo rikiuotė 

11 2021 Spalis  8 Lindy Hop Pamokos 

12 2021 10 30 - 11 02 Žiemos žygio per Lietuvą treniruotė Labanore 

13 2021 Lapkritis  4 Graplingo užsiėmimai 
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14 2021 11 24 Toksikologo Jurgio Garšvos sueiga 

15 2021 12 11 Trijų VPT skautų Laimos Plėšnytės, Jokūbo Savodniko ir 

Jokūbo Jatkevičiaus Skautininkų įžodis  

16 2021 12 12 Airsoft Kaune 

17 2021 12 25 VPT Kalėda - Kalėdinė Sueiga. Žemesniųjų vyresniškumo 

laipsnių suteikimas.  

 

2021 žiemos ir pavasario tikslas buvo surasti būdą, kaip galėtume sueigauti ir palaikyti savo 

budrumo laipsnį nuotoliniu būdu. Iš pradžių bandėme vesti nuotolines sueigas, kurios buvo tikrai 

neblogos, tačiau norėjosi praktikos, o ne tik žiūrėjimo į ekranus ir teorinių paskaitų. Niekam tai 

neteikė džiaugsmo ir noro dalyvauti. Pavasarį VPT pasitiko su Karantino Skauto Challenge. Tai - 

šešių-septynių užduočių iššūkis, kiekvieną savaitę gaunant vis naują skautišką užduotį - nuo sporto 

iki dainavimo, šūkių galvojimo, disciplinos, tokios kaip keltis kasdien su saule. Challenge pabaigoje 

turėjome apie 30 skautų, kurie pabaigė visą challenge ir žinoma, grand prix nugalėtoją s. Ulijoną 

Grudę, kuri laimėjo pagrindinį prizą ir, žinomą, garbę! 

2021 rudens ir žiemos sezono tikslas buvo atsigriebti už prarastus metus online ir nesimatymo, 

todėl pradėjome intensyvias sueigas ir papildomas veiklas kiekvieną savaitgalį. Tad pirmus rudens 

mėnesius matėmės ir veiklas vykdėme mažiausiai 3 kartus per savaitę. Įsivedėm naują sueigų vedimo 

struktūrą, pradėjome vesti atskirai sueigas skautams ir visam Vilniaus Pilies tuntui. Skautai mokėsi 

patyrimo laipsnių programos punktų, o bendrai turėjome bendro pobūdžio istorines, topografines, 

medicinos ir kitas visam vienetui, nepriklausomai nuo kaklaraiščio, aktualias sueigas. Orientavomės 

stipriai į istorijos temas, tiek Lietuvos, tiek skautų, kadangi tai buvo temos, kurios buvo dėstomos 

vieneto sueigose rečiausiai.  

 

Neformalaus vaikų švietimo krepšelis 

 

2021 m. Tunto nariai sudarė 11 (1 pusmetį) ir 12 (2 pusmetį) NVŠ sutarčių. NVŠ krepšelis 

įsisavintas gautas lėšas naudojant veiklos finansavimui. 

 

4.8. Šalčios žemės tuntas 
 

Šalčios žemės tuntą šiuo metu sudaro trys draugovės: Karaliaus Mindaugo, LDK 

kunigaikštienės Birutės ir LDK kunigaikščio Jogailos draugovės. Šiuo metu Šalčios žemės tunto 

sudėtyje yra 60 narių. Lyginant su 2020 metais tunto narių skaičius sumažėjo 1 skautu. Iš 60 narių 22 

sesės ir 38 broliai. Didžiąją vieneto dalį sudaro skautai, kandidatai į skautus ir jaunesnieji skautai – 
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32 nariai. Tuntą daugiausia papildo Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos mokiniai. Šalčios 

žemės tuntas jau ilgus metus artimai bendradarbiauja, vykdant savo veiklą kartu su šia gimnazija. 

Šiemet įtvirtinant bendradarbiavimą buvo pasirašyta ilgalaikė bendradarbiavimo sutartis. 

Svarbiausias Šalčios žemės tunto renginys 2021 metais buvo rugpjūčio mėnesį 

suorganizuota stovykla „Mes budime Šalčioje 2021“, kurioje dalyvavo apie 70 įvairaus amžiaus 

skautų iš skirtingų Lietuvos skautų sąjungos vienetų. Šalčios žemės tuntas 2021 metais turėjo savo 

atstovų visuose Lietuvos skautų sąjungos organizuotuose renginiuose. Dėl 2020 metais pasaulį 

ištikusios Covid-19 pandemijos ir įvesto II-ojo visuotinio karantino Lietuvoje dalis Šalčios žemės 

tunto renginių buvo atšaukti ir neįgyvendinti. Žemiau lentelėje yra pateikiami visi 2021 metų Šalčios 

žemės tunto renginiai. 

 

Nr. Data Veikla 

1.  2021 02 22 B.P. gimtadienio minėjimas - saulės pasitikimas individualiai. 

2.  2021 04 24 Stovykla „Jorė 2021“ 

3.  2021 04 25 LSS suvažiavimas 

4.  2021 06 12 Tunto patyrusių skautų žygis 

5.  2021 06 14 Birželio 14 – osios minėjimas Šalčininkuose 

6.  2021 07 03/10 LSS Didžioji stovykla “Keliamės!” 

7.  2021 07 6 Liepos 6 – osios minėjimas Šalčininkuose 

8.  2021 08 10/14 Stovykla „Mes Budime Šalčioje 2021“ 

9.  2021 10 3 Stovykla „Vasarai atminti 2021“ 

10.  2021 10 17 Tunto žygis 

11.  2021 12 10 Tunto skautų sueiga apie Covid-19 pasekmes 

12.  2021 gruodžio mėn. Knygų klubas 

13.  20201 12 27 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. Iki gruodžio mėnesio, kol 

Lietuvoje nebuvo įvestas II-asis karantinas, sueigos vyko gyvai. Įvedus II karantiną sueigos persikėlė 

į virtualią erdvę. 
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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 

2021 metų I pusmetį (vasario-kovo mėn.) NVŠ programoje dalyvavo 36 Šalčios žemės 

tunto nariai. 2021 metų vasarą (birželio-rugpjūčio mėn.) NVŠ programoje taip pat dalyvavo 36 

Šalčios žemės tunto nariai. 2021 metų II pusmetį (rugsėjo-gruodžio mėn.) NVŠ programoje dalyvavo 

31 Šalčios žemės tunto narys Visus metus buvo sudarytos dvi grupės: sesių ir brolių. NVŠ programą 

įgyvendina brolis Kęstutis Pileckas ir sesė Jolanta Norkūnienė. Visos suplanuotos veiklos buvo 

įgyvendintos. 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 

2021 metais iš Šalčininkų rajono savivaldybės projekto „Šalčios žemės tunto plėtra 

2021“ įgyvendinimui buvo gauta 1000 eurų. Gautos lėšos buvo panaudotos stovyklos „Mes budime 

Šalčioje“ organizavimui. 

 

4.9. Valdovų rūmų tuntas 
 

Valdovų rūmų tuntas nedalyvauja Lietuvos skautų sąjungos veikloje. 2021 metais veiklos 

ataskaita bei narių žiniaraštis nebuvo pateikti.  
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5. KITA VEIKLA 
 

5.1. Lietuvos kariuomenės 2021 m. karo prievolininkų (šauktinių) sąrašų 

sudarymas 
 

2021 m. sausio 7 dieną Krašto apsaugos ministerijoje Lietuvos skautų sąjungos vyriausioji 

skautininkė Arina Ašipauskaitė dalyvavo Lietuvos kariuomenės 2021 metų karo prievolininkų 

(šauktinių) sąrašų sudaryme.  Į juos įtraukti 38177  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. 


