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ĮVADAS  

Darbo temos aptarimas. Skautai – visuomeninė vaikų ir jaunimo savanoriška neformalaus 

švietimo organizacija. Buvimas skautu ugdo pagarbą Tėvynei, artimui, bendruomenei. Skautišku 

metodu ugdomas jaunų žmonių intelektas, fizinė ištvermė, socialiniai įgūdžiai, siekiama subrandinti 

dorus ir sąmoningus piliečius. Šiame darbe yra siekiama pristatyti skautų organizaciją plačiam 

visuomenės ratui, paskatinti jaunus žmones tapti skautų šeimos dalimi.  

Darbo aktualumas ir nauda. Daugiau nei 100 metų Lietuvoje ir pasaulyje veikianti skautų 

organizacija tebėra mažai žinoma. Tačiau ji yra ypač aktuali šiandien, nes siūlo jaunimui vertybinį 

modelį, praturtina laisvalaikį, parodo prasmingo gyvenimo gaires. Skautų veikla žmonėms suteikia 

naujų patirčių, skatina atsitraukti nuo telefonų ekranų, domėtis gamta, istorija, ugdo pagarbą žmogui.  

Šis darbas leis susipažinti su skautų organizacijos veikla, pasaulio, Lietuvos bei Linkuvos skautų 

istorija ir sieks skautybės idėjomis sudominti jaunus žmones.  

Tyrimo problemos formavimas. Problema kyla jaunimo tarpe, nes vis daugiau jaunimo mažai 

tiesiogiai bendrauja, domisi gamta, aktyviai leidžia laiką, o skautiška veikla galėtų paskatinti aktyvesnį 

ir sveikesnį gyvenimą. 

Tyrimo objektas. Skautų veikla, skautų organizacijos simbolika, struktūra, jos formavimasis, 

plėtimasis, žmonės, turintys sąsajų su šia organizacija. 

Darbo tikslas – kiek įmanoma išsamiau išnagrinėti Linkuvos skautų veiklą tiriamuoju 

laikotarpiu.  

Darbo uždaviniai: 

1. Surengti skautišką dieną mokykloje.  

2. Susipažinti su skautų istorija ir ją aprašyti.  

3. Susisteminti esamą informaciją.  

Tyrimo metodai. 

1. Šaltinių analizės – istoriografijos ir šaltinių kritikos metodas. 

2. Interviu metodas – surinktos gyvų liudininkų istorijos apie Linkuvos 

skautus. 

3. Statistikos – pateikta statistika apie skautų skaičiaus kaitą Linkuvoje ir 

Lietuvos skautijoje.  
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1. Skautų judėjimo pradžia 

Robert Baden-Powell – Didžiosios Britanijos armijos karininkas, vadovavo daugeliui mūšių Pietų 

Afrikoje ir  yra laikomas skautybės pradininku. 1899 m. Mafekingo mūšyje britai 217 dienų buvo 

įkalinti apsuptyje. R. Baden-Powell buvo paskirta išvaduoti miestelį iš apgulties, tačiau reikėjo žinių 

apie priešus. Padėti suskubo Mafekingo paaugliai, iš kurių buvo suformuota žvalgų-skautų kuopa. 

Jaunuoliai nemažai prisidėjo prie mūšio laimėjimo. R. Baden-Powell, nors ir džiaugėsi pergale, 

paauglių įsitraukimu, tačiau įsitikino, kad jiems mūšio lauke nesaugu, todėl jam kilo skautybės idėja.
1
 

1900 m. R. Baden-Powell grįžo į Angliją, kur jaunimas nebuvo pavyzdingas. Generolas užsibrėžė 

tikslą perauklėti jaunuolius.
2
 Kad įvykdytų tikslą, 1907 m. vasarą Brownsea saloje surengė pirmąją 

skautų stovyklą dvidešimčiai berniukų. Verta paminėti, kad 1907-ieji tradiciškai laikomi skautų 

judėjimo pradžia.
3
  

1908 m. Baden-Powell išleidžia knygą „Skautybė berniukams“. Joje aprašoma skautybės idėja 

sulaukė dėmesio visoje Britanijos imperijoje, skautybė ėmė plisti. Nuo tada skautų organizacija apėmė 

daug Europos, Azijos šalių bei JAV.
4
 

Pradžioje skautavo tik berniukai, bet 1909 m. prisijungė ir mergaitės. Pradininkė – Robert Baden-

Powell sesuo Agnes Baden-Powell – pirmoji skautė moteris ir mergaičių skaučių organizacijos 

Britanijos imperijoje įkūrėja.
5
 Skautės dėvėjo mėlynas uniformas ir buvo susitelkusios į gamtą, karjerą, 

pirmąją pagalbą, komandinius užsiėmimus. Merginos, kaip ir vaikinai, stovyklavo miškuose, jūros 

pakrantėse, mokėsi įkurti laužavietes, dirbti su medžiu, rišti mazgus. Taip buvo ugdoma jų valia, 

savarankiškumas.
6
 

                                                 
1
 Forged in the Heat of Battle: The Origin of the Boy Scouts [žiūrėta 2019 m. lapkričio 11 d.]. Prieiga per internetą: 

https://www.mentalfloss.com/article/22861/forged-heat-battle-origin-boy-scouts  
2
 Kas mes esame? Kas yra skautybė/skautavimas? [žiūrėta 2019 m. lapkričio 11 d.]. Prieiga per internetą: 

http://skautai.net/apie-mus/tarybos-sastatas/ 
3
 Pirmoji stovykla 1907 m. liepos 25 d. [žiūrėta 2019 m. lapkričio 11 d.]. Prieiga per internetą: https://skautai.lt/istorija  

4
 Lord Baden-Powell of Gilwell „Scouting For Boys“ [žiūrėta 2019 m. lapkričio 11 d.]. Prieiga per internetą: 

http://www.thedump.scoutscan.com/yarns00-28.pdf  
5
 Agnes Baden-Powell, a little known person [žiūrėta 2019 m. lapkričio 12 d.]. Prieiga per internetą: http://uigse-fse.org/wp 

content/uploads/2014/02/13.01_AG_AgnesBadenPowell_GB.pdf  
6
 Learn about the history of Girl Guiding and Girl Scouting and the World Association [žiūrėta 2019 m. lapkričio 12 d.]. 

Prieiga per internetą: https://www.wagggs.org/en/about-us/our-history/  

https://www.mentalfloss.com/article/22861/forged-heat-battle-origin-boy-scouts
http://skautai.net/apie-mus/tarybos-sastatas/
https://skautai.lt/istorija
http://www.thedump.scoutscan.com/yarns00-28.pdf
http://uigse-fse.org/wp%20content/uploads/2014/02/13.01_AG_AgnesBadenPowell_GB.pdf
http://uigse-fse.org/wp%20content/uploads/2014/02/13.01_AG_AgnesBadenPowell_GB.pdf
https://www.wagggs.org/en/about-us/our-history/
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Skautų atsiradimas pasaulyje – reikšmingas įvykis jau daugiau nei šimtą metų. Viso to nebūtų 

buvę, jeigu ne susiklosčiusios aplinkybės ir Robert Baden-Powell originali idėja, kuri visiems laikams 

pakeitė daugiau nei 500 milijonų žmonių gyvenimus per visą laiką, kol ši organizacija gyvuoja.  
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2. Lietuvos skautų įkūrimas ir vystymasis 1918–1940 m. 

Lietuvoje skautų judėjimo pradžia yra 1918 m. lapkričio 1 d. Tą dieną Vilniaus Vytauto 

gimnazijoje septyniolikos metų būsimasis karininkas Petras Jurgelevičius-Jurgėla sukvietė 10 berniukų 

ir 2 mergaites į pirmąją sueigą.
7
  

Įkūrus draugoves skautybė ėmė plisti ir kituose Lietuvos miestuose. 1922 m. pavasarį Kaune 

įkurtas pirmasis tuntas, o 1924 m. veikė 4 tuntai, 20 draugovių bei 2 skiltys. 1930 m. išleidus Lietuvos 

skautų sąjungos įstatymą (1 priedas), kuriuo remiantis skautai pereina Švietimo ministerijos globon, 

šefu tampa LR prezidentas Antanas Smetona, o skaučių šefe – Sofija Čiurlionienė. 
8
 

Skautai – viena didžiausių Lietuvos jaunimo auklėjimo organizacijų tarpukariu. Ji auklėjo vaikus 

tarnauti Dievui, Artimui, Tėvynei. Lietuvos skautai dalyvavo tarptautinėse stovyklose, rengė tautines 

stovyklas Lietuvoje. Pirmoji tautinė stovykla buvo surengta 1928 m. Panemunės šile, kurioje dalyvavo 

500 skautų iš Lietuvos.
9
 

1933 metais Lietuvoje apsilanko skautybės pradininkas R. Baden-Powell su žmona Olave ir 650 

anglų skautų vadų ir skaučių vadovių. Jie apsilankė tuo metu vykusioje stovykloje, kurios teritorija 

dabar vadinama Skautų slėniu. Slėnyje galima rasti sąskrydžio paminklą – akmenį, ant kurio įamžinti 

R. Baden-Powell, jo žmonos ir Smetonos autografai. 
10

 

Tarpukariu pradėtus darbus teko nutraukti, nes 1940 m. Lietuva okupuojama. Skautai neprarado 

vilties, darbus tęsė išeivijoje, o į Lietuvą skautų judėjimas sugrįžo atkūrus nepriklausomybę.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Interviu su skautu Giedriumi Globiu „Lietuvių skautų istorija: laužo ugnį keitė prožektorių šviesa“ [žiūrėta 2019 m. 

gruodžio 21 d.]. Prieiga per internetą: https://www.etaplius.lt/lietuviu-skautu-istorija-lauzo-ugni-keite-prozektoriu-sviesa  
8
 Darius Liutikas „Skautai. Dievui, Tėvynei, Artimui!“, Vilnius, 2011 m., p. 70–72 

9
 Pirmyn į tarpukario Lietuvą: į skautų stovyklas užsukdavo ir jų šefas Antanas Smetona [žiūrėta 2019 m. gruodžio 21 d.]. 

Prieiga per internetą: https://www.lrytas.lt/kultura/istorija/2018/10/15/news/pirmyn-i-tarpukario-lietuva-i-skautu-stovyklas-

uzsukdavo-ju-sefas-antanas-smetona-7901882/  
10

 Robert Baden-Powell Lietuvoje 1933 m. rugpjūčio 15 d. [žiūrėta 2019 m. gruodžio 21 d.]. Prieiga per internetą: 

https://www.skautai.lt/istorija#  

https://www.etaplius.lt/lietuviu-skautu-istorija-lauzo-ugni-keite-prozektoriu-sviesa
https://www.lrytas.lt/kultura/istorija/2018/10/15/news/pirmyn-i-tarpukario-lietuva-i-skautu-stovyklas-uzsukdavo-ju-sefas-antanas-smetona-7901882/
https://www.lrytas.lt/kultura/istorija/2018/10/15/news/pirmyn-i-tarpukario-lietuva-i-skautu-stovyklas-uzsukdavo-ju-sefas-antanas-smetona-7901882/
https://www.skautai.lt/istorija
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3. Skautų veikla tarpukario Linkuvoje  

Skautų veikla Linkuvoje pradedama 1923 metais. Įsikūrimas aprašomas 1925 m. išleistame 

Linkuvos gimnazijos laikraštuke „Pirmieji spinduliai“ (2 priedas) ir tai yra vieninteliai įrašai, turimi iš 

tarpukario Linkuvos skautų istorijos. 1923 m. Valakų pievose įvyko lemtingas įvykis: Bačkį, mokyklos 

laikraštuko redaktorių, susistabdo grupelė penktokų, organizuojančių skautus: A. Dičpetris, Mūrinas ir 

Liepa. Šie įtikina Bačkį prisidėti prie skautų ir nuo tada skautai Linkuvoje pradėjo savo veiklą.   

1923 m. rugsėjo 18 d. suorganizuojama pirmoji sueiga. Skautai susipažino su organizacijos 

istorija, veikla, tradicijomis. Skautams įsitvirtinti Linkuvoje nesisekė, trūko patyrimo, tačiau pasiduoti 

neketino. 

1924 m. sausio 29 m. mokyklos mokytojų taryba leido įkurti skautų draugovę Linkuvoje. Pirmoji 

draugovė pasivadino „Algimanto“ vardu. Draugovės pavadinimas gimė remiantis V. Pietario pirmojo 

lietuviško istorinio romano pavadinimu „Algimantas“. Romano herojus Algimantas skautus sužavėjo 

skautiškomis vertybėmis: drąsa, teisingumu, meile tėvynei (3 priedas).
11

  

1930 m. uždraudžiamas idėjinių organizacijų veikimas mokyklose. Tuo metu Linkuvos 

gimanazijoje veikę ateitininkai perėjo į katakombinį veikimą arba prisijungė prie skautų.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Linkuvos gimnazijos laikraštukas „Pirmieji spinduliai“, Linkuva, 1925 m., p. 3-31 

1 pav. Skautės ir prisijungusios ateitininkės su mokytoja 

Kutraite 1937 m. 
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Skautų veikla Linkuvoje 1930 m. buvusi ribota, vyko retos sueigos, išvykos. Didžiausią įspūdį 

bendruomenei kėlė skautiškos uniformos ir šūkis „Vis budžiu!“, kuris toks tebėra.
12

 

Deja, apie šį laikotarpį Linkuvoje turima mažai duomenų, todėl sunku apibūdinti įvykių raidą iki 

1940 m. sovietinės okupacijos. Žinoma tai, kad linkuviečiai stengėsi vadovautis skautiškomis 

vertybėmis, puoselėti tradicijas, ugdyti skautišką dvasią.   

                                                 
12

 Alfonsas Šešplaukis „Linkuva: Šiaurės Lietuvos švietimo židinys“, Chicago, 1978 m., p. 270-271 

 



9 

 

4. Linkuvos skautų veikla po nepriklausomybės atkūrimo  

1989 m. Vilniuje įvyko Lietuvos skautų sąjungos atkuriamasis suvažiavimas, skautija vėl pradėjo 

darbuotis, bet Linkuvos tai nepalietė. Pirmasis linkuviečių įsitraukimas į skautų organizacijos veiklą, 

pasak 67-tos laidos abiturientės Janinos Žvirblytės Paslavičienės (4 priedas), kuri šiuo metu yra Šiaulių 

krašto seniūnė ir „Medeinos“ draugovės draugininkė, yra žinomas 2003-2007 m. Tada Janina Žvirblytė 

Paslavičienė kartu su klasės drauge Renata Dambrauskaite Pėželiene organizuodavo bendras stovyklas 

vaikams: dalyviai – Paslavičienės vadovaujami skautai ir Pėželienės mokiniai. Stovyklų metu 

linkuviečiai buvo aktyvūs, susidomėję skautų veikla tapdavo skautais. Verta paminėti, kad šios dvi 

klasės draugės iki šiol organizuoja bendrus užsiėmimus jungdamos Šiaulių krašto skautus (tarp kurių 

yra linkuviečiai) ir Linkuvos vaikų ir jaunimo centro vaikus. Naujausia bendra veikla – „Paskutinis 

laužas“ 2019 m. rugsėjo 21 d. Lazdynų Pelėdos memorialiniame muziejuje. 

Janina Žvirblytė Paslavičienė interviu teigė, kad mokykloje negirdėjo apie skautus. Sovietmečiu 

ši organizacija buvo uždrausta, o skautai neretai maišyti su pionieriais. Skautauti pradėjo 1997 m., kai 

Stačiūnų mokykloje reikėjo skautų vadovės. Įsitraukdama į Lietuvos skautijos (toliau LS) veiklą (5 

priedas) ji praturtino savo gyvenimą ir savo draugovėje užaugino visus linkuviečius skautus. Viena iš 

tokių yra dabartinė Linkuvoje veikiančios skautų draugovės „Eglė“ draugininkė Paulina Padoraitė 

Macevičienė – 89-tos laidos abiturientė. Tačiau, pasak interviu davusios abiturientės (6 priedas), vos 

pradėjus skautauti reikėjo veiklą nutraukti, nes nebeliko vadovo. Skautauti grįžo 2018 m. ir nuo tada 

buria linkuviečius į sueigas, žygius, stovyklas, savanorišką veiklą.  

2019 m. lapkričio 16 d. įkurta „Eglės“ draugovė (7 priedas) – pirmoji Linkuvoje įsteigta 

draugovė po nepriklausomybės atkūrimo ir priklauso LS. Draugininkė mano, kad linkuviečiai skautai – 

motyvuoti, tolerantiški ir pasiruošę padėti gimnazijos ir miestelio bendruomenėms. 
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„Eglės“ draugovėje yra 15 skautų ir 2 vadovai. Šiuo metu draugovėje simboliškai, kaip ir 1923 

m., yra 7 skautai iš Linkuvos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taigi, daugiau nei 10 metų po nepriklausomybės atkūrimo skautų veikla Linkuvoje nepasireiškė, 

tačiau dabar daugėja ja susidomėjusio jaunimo. Tai puiki galimybė mokiniams praturtinti laisvalaikį, 

sustiprinti charakterį. 
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5. Skautiška diena mokykloje 

Viena iš XXI a. problemų – didelis jaunimo dėmesys telefonams. Be to, skautų organizacija 

tebėra mažai žinoma. Atsižvelgiant į šias problemas norėta supažindinti Linkuvos gimnazijos mokinius 

su skautais, pasistengti sudominti. Spalio 21 dieną suorganizuota skautiška diena mokykloje (8 

priedas). Pirmoji amžiaus grupė – pradinukai, kurie ryte į skautišką gyvenimą buvo įtraukti per 

žaidimus. Žaidimai – neatsiejama tiek mažiausių vilkiukų, tiek patyrusių skautų gyvenimo dalis. Tai ne 

tik smagus užsiėmimas, bet ir ugdymo priemonė. Žaisdamas vaikas įgauna patirties, kuri padeda vystyti 

asmenybės bruožus, padrąsina aktyviai domėtis savo pačių lavinimu.
13

 

Antra dienos dalis – skautiška paskaita, skirta 5-12 klasių mokiniams. Paskaitos pradžioje 

„Eglės“ draugovės skautai pasidalino patirtimi. Aurinta teigė (9 priedas), kad skautavimas yra 

gyvenimo būdas, o skautai – šeima. Panašus požiūris ir Renaldo (10 priedas), kuriam skautavimas – 

galimybė tobulėti. Į paskaitą buvo pakviesta svečių: 67-tos laidos abiturientė, „Medeinos“ draugovės 

draugininkė Janina Žvirblytė Paslavičienė ir Šiaulių universiteto kapelionas ir skautas Arūnas 

Jankauskis. Svečiai pasidalino skautiška partimi ir paskatino jaunimą tapti skautais, prisidėti prie 

besiplečiančios LS (11 priedas). 

Taigi, skautiška diena mokykloje (12 priedas) supažindino ir mažuosiuos, ir didžiuosius 

mokyklos mokinius su skautų gyvenimu bei paskatino papildyti šios šeimos gretas.  

  

                                                 
13

 Interamerican Scout Office World Organization of the Scout Movement, „Jaunesniųjų skautų vadovo knyga“, Kaunas, 

2006 m., p. 44-45, 96 
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IŠVADOS 

 Surinkau ir susisteminau istorinę medžiagą apie Linkuvos skautus. 

 Interviu metodu papildyti istoriniai duomenys apie Linkuvos skautus. 

 Įgijau šaltinių nagrinėjimo patirties. 

 Siūlau panaudoti šį darbą gilinant žinias apie skautų organizacijos istoriją bei veiklą. 

 Darbą buvo sunku rašyti dėl šaltinių trūkumo. 

 Skautų organizacijų ugdomos vertybės yra universalios ir nepraradusios vertės šiais laikais. 

 Skautiška veikla skatina aktyvų gyvenimo būdą, mažina priklausomybę nuo telefonų bei kitų 

išmaniųjų technologijų, ugdo valią. 

 Surengta skautiška diena mokykloje, kurios metu pradinukai susipažino su skautišku gyvenimu 

žaidimų metu, o 5–12 klasių mokiniai išklausė skautiškos paskaitos bei susipažino su skautijos 

tradicijomis. 
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PRIEDAI 

1 priedas 

  

2 pav. Lietuvos skautų sąjungos įstatymas 1930 m. 
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3 pav. Lietuvos skautų sąjungos įstatymas 1930 m. 
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2 priedas 

  

4 pav. Linkuvos skautų įsikūrimo priežastis aprašoma 1925 m. išliestame Linkuvos gimnazijos 

laikraštuke „Pirmieji spinduliai“  
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3 priedas 

6 pav. Linkuvos skautų draugovės „Algimantas“ pavadinimo reikšmė, aprašyta 1925 m. 

išliestame Linkuvos gimnazijos laikraštuke „Pirmieji spinduliai“ 
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4 priedas 

Interviu su Linkuvos gimnazijos 67-tos laidos abituriente Janina Žvirblyte Paslavičiene 

Sakykite, ar kol mokėtės moykloje, buvote girdėjusi apie skautus, jų veiklą ir jais susidomėjusi?  

Mokykloje nebuvau girdėjus apie skautus. Apie vaikų ir jaunimo organizacijas sužinojau mokydamasi 

universitete. 

Kada pradėjote skautauti ir kodėl?  

Skautauju nuo 1997 metų. Mokykloje, kur dirbau, po vasaros atostogų grįžę keletas vaikų paprašė 

direktorės, kad leistų kurti skautus. Jiems reikėjo vadovo. Sutikau pabandyt organizuot šią veiklą. 

Kaip skautavimas pakeitė jūsų gyvenimą ir prisidėjo prie asmenybės formavimosi?  

Manau, kad skautavimas praturtino ir įprasmino gyvenimą, nes šioje bendruomenėje vieni kitiems 

padedame, dalinamės patirtimis, prisidedam prie pilietiškesnės visuomenės kūrimo, nepriklausomai 

nuo amžiaus mokomės ir augame kartu, tiesiog einam ir darom. 

Gal prisimenate, kokie buvo pirmieji skautai iš Linkuvos, kokiose veiklose dalyvavo, kiek laiko? 

Ką veikdavote seniau?  

Su klasės drauge Renata Dambrauskaite Pėželiene organizuodavome bendras stovyklas nuo 2003 iki 

2007 metų: aš su skautais, o ji su savo klasės mokiniais. Organizuodavom savaitgalio stovyklas, 

vasaros stovyklas įvairiose Lietuvos vietose. Bendrose stovyklose linkuviečiams vaikams patraukliai 

atrodė skautiškos uniformos, šūkiai. Jie ėmė domėtis skautais plačiau. Davė įžodį. Veikė skiltyse. 

Dalyvaudavo Lietuvos skautijos Šiaulių krašto renginiuose. Pirmuosius linkuviečius skautus labiau 

atsimins Paulina Macevičienė – jie buvo jos bendraamžiai. 
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5 priedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lietuvos skautijos struktūra 

Kraštai (Alytus, Kaunas, Klaipėda, 

Marijampolė, Panevėžys, Šiauliai, 

Tauragė, Telšiai, Utena, Vilnius) 

 

Draugovė (mažiausiai 3 

draugovės) 

Tunto vadija:  tuntininkas, jo 

pavaduotojas, tunto dvasios vadovas, 

draugininkai bei jų pavaduotojai, vyr. 

skautų būrelių (jei nėra atskiros jų 

draugovės) pirmininkai 
Draugovės 

(nuo 14 narių) 

Krašto vadija:   krašto seniūnas, jo 

pavaduotojas, krašto dvasios vadovas ir 

tame krašte esančių padalinių vadovai 

Draugovės vadija: draugininkas, 

draugininko pavaduotojas 

Skiltys (po 3-7 narius) 

Skilties vadija: skiltininkas, 

paskiltininkas 

Vadovauja: 

Vadovauja: 

Vadovauja: 

Vadovauja: 

Tuntai (nuo 45 narių, 

mažiausiai 3 

draugovės) 

Jūrų skautų konferencija  
Vadovauja: konferencijos seniūnas, jo 

pavaduotojas, konferencijos dvasios 

vadovas ir padalinių vadovai 
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6 priedas 

Interviu su Linkuvos gimnazijos 89-tos laidos abituriente Paulina Padoraite Macevičiene 

Kada ir kodėl pradėjote skautauti, ką veikėtė? Kas iš gimnazistų taip pat skautavo kartu?  

Skautauti pradėjau dar pradinėje mokykloje, antroje klasėje. Gimnazijoje skautavau gana pasyviai, nes 

nelikus vadovo trūko motyvacijos, paskatinimo. Todėl sudalyvavau tik keliose stovyklose.  

Kaip skautavimas pakeitė jūsų gyvenimą ir prisidėjo prie asmenybės formavimosi?  

Mano gyvenimo skautavimas nepakeitė niekaip, nes aš su skautišku gyvenimo būdu gyvenu nuo 

aštuonerių, nors ir buvo laikotarpis, kai oficialiai nebuvau skautijos narė, tačiau požiūrio ir gyvenimo 

būdo tas nepakeitė, nes man visą laiką buvo svarbi pagalba artimui, gamta ir tikėjimas. Savo asmenybę 

stengiuosi ugdyti per tris pagrindines vertybes – meilę tėvynei, tikėjimą Dievu ir pagalbą artimui.  

Kada grįžote skautauti? Kas paskatino sugrįžti?  

Į skautų šeimą grįžau 2018 m. rugsėjo mėn., nes kasdienėje veikloje trūko užsiėmimų. Neradau, kur 

galėčiau save realizuoti, savanoriauti. Kadangi pažinojau skautę Janytę, grįžti buvo labai smagu ir 

lengva, nes jaučiausi priimama ir laukiama.  

2019 metų lapkričio 16 dieną buvo įkurta „Eglės“ draugovė, o Jūs tapote draugininke. Gal 

galėtumėte pakomentuoti draugovės situaciją šiuo metu? Kokią ateitį esate numačiusi tolesniai 

draugovės veiklai? Kuo tai svarbu Linkuvai?  

Šiuo metu draugovėje yra 17 narių, du vadovai ir 15 skautų. Draugovė išsidėsčiusi per du Pakruojo 

rajono miestelius, tai Linkuva ir Stačiūnai. Skautai renkasi į sueigas savo miesteliuose, kartu vyksta į 

bendrus krašto renginius. Ateityje labai norėčiau, kad Linkuva turėtu savo būklą, kaip nuolatinę sueigų 

vietą ir inventoriaus talpyklą, nes jau turime nemažai stovyklavimo įrangos. Taip pat labai norėčiau, 

kad atsirastų jaunų žmonių, norinčių tapti vadovais, kad galėčiau pasidalinti savo patirtimi. Matau ir 

didesnį jaunesniųjų skautų būrį.  

Linkuvai skautija duoda aktyvius, sąžiningus, tolerantiškus, motyvuotus vaikus ir jaunimą, kurie 

stengsis padėti tiek gimnazijos ir miestelio kasdieniame gyvenime, tiek švenčių ar renginių metu.  
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7 priedas 

7 pav. Linkuvos „Eglės“ draugovės skautai 2019 m. 

liepos 27 d. Klovainių šventėje „Oninės“ 
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8 pav. „Eglės“ draugovės skautai 2019 m. spalio 5 d. po žygio Guostagalio 

parke kepa dešreles 
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8 priedas 

9 pav. Skautiškos dienos mokykloje skelbimas 
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9 priedas 

Interviu su „Eglės“ draugovės skaute bei Linkuvos gimnazijos dvyliktoke Aurinta Žvirblyte 

Kada pradėjai skautauti? 

Skautauti pradėjau būdama 7-8 metų. 

Kas tau yra skautai bei skautavimas? 

Manau, kad skautavimas – ne būrelis ir ne sausainių pardavinėjimas. Skautavimas yra gyvenimo būdas, 

o skautai – antra šeima. 

Kaip skautavimas prisidėjo prie tavo asmenybės formavimosi? 

Drąsiai galėčiau teigti, jog skautavimas prisidėjo prie mano asmenybės formavimosi. Tapau stipresnė, 

išmokau bendradarbiauti, toleruoti kitus, būti pavyzdžiu jaunesniems skautams. 

Ar turi tarptautinės patirties? Jeigu taip, papasakok. 

Prieš keletą metų buvau stovykloje, kuri vyko Ukrainoje. Turėjau galimybę susipažinti su žmonėmis ne 

tik iš Ukrainos, bet ir iš Moldovos. Vakarais, kuomet vykdavo vakarinės programs prie laužo, 

susipažindavom su to krašto tradiciniais šokiais bei žaidimais. Taip pat dukart teko dalyvauti tautinėse 

stovyklose, kurios vyko Lietuvoje. Į šias stovyklas suvažiuodavo skautų iš viso pasaulio. Tokios 

stovyklos ne tik praturtina draugų ratą, bet ir tobulina anglų ir kitų kalbų įgūdžius, ugdo toleranciją 

vienas kitam bei skatina jaunus žmones bendradarbiauti.  

Kodėl rekomenduotum kiekvienam tapti skautu? 

Manau, kad skautaudamas žmogus ne tik linksmai praleidžia laiką, bet ir įgyja vertybių, kurios yra 

svarbios žmogaus augimui tiek iš išorės, tiek iš vidaus. 
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10 priedas 

Interviu su „Eglės“ draugovės skautu bei Linkuvos gimnazijos vienuoliktoku Renaldu 

Kanapecku 

Kada pradėjai skautauti? 

Skautauti pradėjau 2019 metų balandžio mėnesį. 

Kas tau yra skautai bei skautavimas? 

Daugumą skautų galiu laikyti artimais draugais, jais pasitikėti. Skautavimas man yra galimybė 

išbandyti savo sugebėjimus įvairiausiose situacijose, ypač esant gamtoje. Taip pat skautavimas lavina 

įgūdžius dirbti grupėse.  

Kaip skautavimas prisidėjo prie tavo asmenybės formavimosi? 

Skautavimas man padėjo tapti bendruomeniškesniam, paskatino labiau pasitikėti komanda, tapau 

kantresnis.  

Ar turi tarptautinės patirties? Jeigu taip, papasakok. 

Neturiu.  

Kodėl rekomenduotum kiekvienam tapti skautu? 

 Kiekvienam rekomenduoju tapti skautu, nes skautaudamas tu susipažinsi su daugeliu naujų ir įdomių 

žmonių, išbandysi save neįprastomis sąlygomis, pavyzdžiui, stovyklos metu teks gyventi miške be 

daugelio kasdieninių patogumų. 
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11 priedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.

Alytus 65 76 81 60 88

Kaunas 282 279 293 390 410

Klaipėda 65 72 98 135 148

Marijampolė 218 261 262 355 314

Panevėžys 172 248 218 283 297

Šiauliai 109 123 170 226 238

Tauragė 195 245 233 214 144

Telšiai 90 131 141 167 186

Utena 69 40 67 104 72

Vilnius 350 477 485 521 550

Jūrų skautų 

konferencija
154 212 355 472 462

Oro skautai 1 3 8 15 0

Pirmija ir taryba 6 5 5 4 5

Viso: 1776 2172 2416 2946 2914
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organizacijose kaita 2015–2019 m. 
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12 priedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 pav. Akimirka iš skautiškos dienos mokykloje pirmosios dalies – 

skautiški žaidimai sporto salėje su pradinukais 

11 pav. Akimirka iš skautiškos dienos mokykloje pirmosios dalies – bendra nuotrauka su pradinukais 

12 pav. Skautiškos paskaitos metu patirtimi dalinasi 67-osios laidos abiturientė Janina Žvirblytė 

Paslavičienė 
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13 pav. Skautiškos paskaitos metu patirtimi dalinasi Arūnas Jankauskis 

 

14 pav. Bendra nuotrauka su svečiais-skautais. Iš kairės į dešinę – Paulina Padoraitė Macevičienė, 

Skirmantė Juškaitė, Renaldas Kanapeckas, Aurinta Žvirblytė, Janina Žvirblytė Paslavičienė, Arūnas 

Jankauskis 


