
2005 Rugs����jo 16-18 d. Lietuvos skautijos,
Student���� skaut���� organizacijos,  

ir Lietuvi���� skaut���� s����jungos vadov���� s����skrydis Kaune

Prieš maždaug m�nes�, septyni LSS vadovai/atstovai nuvyko � Lietuva susitikti su Lietuvos skautijos ( LS) ir
Student� skaut� organizacijos ( SSO ) vyriausiais vadovais su tikslu artimiau susipažinti bei aptarti galimus
bendradarbiavimo tarp vis���� trij���� organizacij���� kelius. Susitikome Kaune, LS Nacionalin�je b�stin�je. Taigi
pirmasis toks LSS,  LS ir SSO vadovybi� susitikimas su numatyta darbotvarke ir tikslu. 

Lietuvi���� skaut���� s����jungos: 
v.s. fil. Rimantas Griškelis (LSS Tarybos Pirmininkas)
v.s. Henrikas Antanaitis (Australijos Rajono Vadovas)
v.s. Romas Otto (Kanados Rajono Vadovas, Brolijos Vyriausio skautininko atstovas)
v.s. Vincentas O'Brien (Anglijos Rajono Vadovas)
v.s. Dalia Trakiene (Seserijos Vyriausia Skautinink�) 
v.s. fil. Zita Rahbar (ASS Vadijos Pirminink�)
s. fil. Vytenis Kirvelaitis (ASS Vadijos narys)
v.s. Jaras Alkis (Anglijos Rajono Narys - gyvena Lietuvoje )

Lietuvos skautijos:
sktn. Ar�nas Kemežys (LS Tarybos Pirmininkas)
sktn.fil. Gražina Ka�ergyt� (LS Pirmijos Pirminink�)
sk. vytis Liudas Gikaras (LS Tarybos narys)
sktn. fil. Jolita Buzaityt�-Kašalynien� (LS Tarybos nar�)
psktn. Živil� Poteli�nait� (LS Pirmijos Pirminink�s pavaduotoja)
psktn. Diana Kanapkait� (LS Pirmijos užsienio skyriaus ved�ja)
psktn. Rasa Dum�i�t� (Šiauli� krašto seni�n�)
sktn. Valdas Rakutis (Kauno krašto seni�nas)

Student���� skaut���� organizacija/ Student���� skaut���� korporacijos Vytis ir Akademin����s skau����i���� draugov����s:
sk.vytis senj. Jonas Mikali�nas (SSO Pirmininkas)
senj. Titas Abramavi�ius (Korp!Vytis Pirmininkas)
vyr. sk. t.n. Jurgita Karpavi�i�t� (ASD nar�)

Susitikimas prasid�jo penktadien�, kai, �nešus v�liavas, vis� organizacij� Taryb� pirmininkai - s. Ar�nas
Kemežys (LS), v.s. fil. Rimantas Griškelis (LSS) ir sk.v.senj. Jonas Mikali�nas (SSO) uždeg� trispalv�s
spalv� žvakes bei pasak� sveikinimo kalbas. Šio atidarymo ceremonijoje dalyvav�s LR Prezidento
patar�jas A. Ku�ikas perdav� Jo Ekscelencijos Valdaus Adamkaus sveikinim�.

Šeštadienis prasid�jo organizacij� pristatymais, kurie užtruko iki piet�. Susitikimo dalyviams r�p�jo kuo
daugiau sužinoti vienas apie kit�, tad klausim� ir atsakym� netr�ko. Po piet� buvo nagrin�jamos
organizacij� stipriosios ir silpnosios pus�s bei galimos veikl� sritys – kuo organizacijos gal�t� viena kitai
pad�ti, kokia patirtimi pasidalinti. Vakare, intensyviom kalbom pasibaigus, skaut� namo kieme, degant
žvak�ms, dalyviai susikaup� t�v. Antano Saulai�io laikomose mišiose.



Sekmadienis buvo trumpas - darbas truko iki piet�. Apibendrinus darbo rezultatus, buvo išgryninta net
penkiolika bendradarbiavimo galimybi�. Iš ši�, paprasto atviro balsavimo b�du, išrinktos sekan�ios šešios
aktualiausios, pasiskirstyta atsakomybe igyvendinimui ir nustatyta laikotarpis pasiekti rezultat�:

1. Siekti sudaryti bendr� delegacij� � 2007 m. tarptautin� Jamboree Anglijoje, kurioje LS turi teis�
dalyvauti b�dama WOSM ( Pasaulinio skaut� jud�jimo organizacija ) nar�. Manoma, kad atitinkamai
LSS ir SSO gal�t� dalyvauti kaipo LS sve�iai, ta�iau LS turi tai patvirtinti iki ši� met� pabaigos.

2. Yra galimyb�, kad LS, LSS, SSO gal�s pasinaudoti bendru internetiniu puslapiu žymiai palengvinant
galimyb� sklandžiau pasidalinti informacija tarp organizacij� ir sutaupant daug laiko, vargo ir išlaid�
visiems. LS tai patvirtins iki ši� met� pabaigos.

3. Suruošti bendras Gintaro-Ažuolo mokyklas. 2006 metais, liepos m�n. LSS ruoš sekan�i� GA
Mokykl� Rako stovyklaviet�je JAV-je ir priimt� LS jaunuosius vadovus/es. LS turi tam atitinkamai
pasiruošti.

4. Siekti bendr� labdaros darb� Lietuvoje formuojan�ius skaut� �vaizd� visuomen�je. LS ir SSO
suformuos id�j� tokiam siekimui iki 2006 m. pavasario ir sieks tai �gyvendinti iki rudens. LSS
kvie�iama dalyvauti. Matoma kaipo puiki galimyb� bendradarbiauti ir k� svarbaus atsiekti
visuomeniškoje plotm�je.

5. Isigyti skautišk� žem� ir stovyklaviet� Lietuvoje, kurios šiuo laiko LS neturi. LSS turi kontakt� su
kuriais pasitars ir stengsis suvesti su LS atstovais. LS siekia tokios žem�s isigyti kuo skubiau, nes
matoma, kad žem� greitai visur spar�iai superkama ir pasirinkimas maž�ja.

6. Tautinio s�moningumo ugdymas. LS sieks papildyti patyrimo programas �traukiant daugiau d�mesio
patriotizmui ir tautiškumui. LSS iš reikalo tai daro jau per dešitme�ius ir stengsis pasidalinti idejomis,
medžiaga ir patirtimi.

Dar buvo išvardintos sekan�ios devynios d�mesio vertos bendradarbiavimo galimyb�s, kurioms igyvendinti
teks palaukti nes vis� iš karto ne�manoma siekti:

7. Suruošti “kilnojam�” IX Tautine Stovykl� 2008 metais, kuri vykt� Lietuvoje, JAV ir Australijoje ši�
krašt� vasaros metu.  Mintis buvo suformuoti pavyzdingas skiltis kiekviename krašte, kurios
dalyvaut� visose trijose stovyklose tokiu b�du užmegzdamos tarpusavyje ryšius ir �skiepindamos
sav�j� krašt� �d�jas bei papro�ius kit�  tarpe.

8. Suruošti bendrus LS, LSS, SSO Gilwellio kursus Lietuvoje. LS dabar turi galimyb� tai atlikti.

9. Yra galimybi� apsikeisti jaun� skaut�/�i� skiltimis, kad jaunimas pamatyt� pasaulio ir patirt� kito
krašto skautavim�.

10. LS, LSS ir SSO gali apsikeisti metodine medžiaga bei informacija.



11. Pasidalinti leidybos paslaugomis. Lietuvoje gerokai pigiau negu JAV gaminamos uniformos, ženklai,
knygos ir pan.

12. Surengti “Dainavimo” stovykl�. Jau dingo nemažai dain�, kurias dar gal moka tik m�s� vyriausi
skautai. Jas ir kitas reikt� perduoti jaunesnioms kartoms ir atitinkamai surašyti, užrekorduoti. Tokia
stovykla atlikt� svarb� “archyvin�” darb�, praplantint� dain� ratel� ir  gali išauginti daug nauj�
laužavedži�.

13. Suruošti bendr� LS, LSS ir SSO skautinink� konferencij� / suvažiavim� Lietuvoje. Skautininkai yra
m�s� skautijos patyrimo šaltinis, kurio mes tinkamai neišnaudojame. Tokios konferencijos gal�t�
spr�sti opius skautyb�s reikalus, �vertinti lietuviškosios skautyb�s pasaulin� eig� ir si�lyti prasming�
id�j� atei�iai.

14. Keistis patirtimi l�š� pritraukimo srityje. LSS jau daug met� tai daro, kol LS ir SSO tik pradeda ir
Lietuvoje pad�tis tokia, kad bendrai aukos tokiom organizacijom ne�prastos ir labai retai atplaukia.

15. Suruošti atskir� patyrusi� skat�/�i� stovykl� skil�i� sistemai stiprinti. Tai galima b�t� daryti Lietuvoje
ar JAV.

Dalyviai detaliai aptar� visus gautus susitikimo rezultatus. Po visko, atsisveikino, link�dami susitikti kit� kart�
tik�dami kad tai ne paskutinis toksai pasimatymas ir id�j� pasidalinimas. Reikia pasidžiaugti, jog, nepaisant
amžiaus, šali�, iš kuri� atvykta ir skautiškos patirties skirtum�, susitikimo dalyviai aktyviai dalyvavo
diskusijose bei rado bendras, organizacijoms aktualias, veiklos sritis ir tai, kad susitikimu visi dalyviai liko
labai patenkinti. Visi pajuto, kad tai tikras istorinis momentas kurio nuopelnus tik�kim�s nurodys ateityje
nuveikti darbai.

Bud����kime!

Gero V����jo! ir

Ad Meliorem! 

v.s.fil. Rimantas Griškelis

LSS Tarybos Pirmininkas


