
IŠKILMINGA SUEIGA PRADEDANT TUNTO DARBO METUS

Į tunto sueigą kviestini tėvai, visuomenės atstovai, kitų organizacijų
atstovai-pirmininkai arba grupės, savo LB apylinkės pirmininkas ir t.t. Skautų vienetai
dalyvauja kaip svečiai.

Tunto sueigose vadovaujamasi sueigos tema ir todėl ne visada reikia griežtai sekti
įprastą sueigos tvarką (t.y. rikiuotė, raportai ir pan.) Yra labai sėkminga ir visiems daug
gražiau ir patogiau, jeigu sueiga vyksta neformaliai, svečiams sėdint pusračiu vienoje salės
pusėje, o skautėms-skautams kitoje pusėje. Tokiu būdu vyksta ir ši sueiga.

Svečiams susėdus, skaučių pusėje yra tuntininkė (skautų - tuntininkas) ir adjutantė.
Adjutantė pakviečia vienetus ateiti į salę ir užimti savo vietas. Į salę kiekvienas vienetas
ateina atskirai, vedamas draugininkės (draugininko). Kiekvienas vienetas prisistato ir skaito jų
pačių iš anksto parašytas maldas, pvz.:
Liepsnelės: Dievuli, prašau, leisk mums būti gerom skautėm, išmokti poterėlių, gražiai kalbėti
lietuviškai ir dar daug kitų dalykų. Svarbiausia, ačiū, kad galima čia visoms susirinkti.
Paukštytės: Mielas Dievuli, duok mums stiprybės būti gerom. Ačiū už viską. Dieve, mes
prašom, kad ši sueiga būtų smagi. Palaimink Lietuvą ir stiprink ją dideliuose jos atgimimo
darbuose.
Skautės: Dieve, duok mums stiprybės ir jėgų sėkmingai praleisti šiuos metus. Prašau, duok
taiką visam pasauliui; leisk mylėti artimą ir suteik jėgų bandyti būti gerom skautėm ir
lietuvaitėm. Dėkojame, Viešpatie, už tokią malonią vasarą. Ačiū, kad visos išlikom sveikos.
Laimink visas seses per ateinančius metus.
Prit. sk.: Dieve, leisk mums dirbti lietuvybei ir vieningai skleisti skautybės dvasią.
Vyr. sk.: Viešpatie, mes prašom: geros dienos, sveikatos, apsaugos, Tavo meilės ir pagalbos
būti gerom. Padėk mums būti pavyzdžiu ne tik jaunesnėms mūsų sesėms, bet ir viena kitai,
kad vyresnės skautės būtų ne tik skautės bet ir tikros seserys. Padėk mums, Dieve, vis geriau
atlikti vyresniųjų skaučių pareigas. Leisk mums priartėti prie Tavęs ir Tavo Motinos Marijos, ir
išlaikyk mūsų širdyse gyvą mūsų tėvynės meilės liepsną.
Vadovės: Viešpatie Kristau, mus čia atvedė meilė. Leisk, kad ji būtų stipresnė už nuovargį ir
apsivylimą, tvirtesnė už visas kliūtis ir nepasisekimus. Padėk mums būti vertom vadovės
vardo.
Adjurantė:

Budėkime sesės ir broliai skautybėj,
Kad skleistųsi rūta, balta lelija,
Aukščiausiojo garbei, tėvynės gerovei,
Ir artimo džiaugsmui buities kelyje.

Daina: VIII TAUTINĖS STOVYKLOS DAINA
Tuntininkės žodis: (Pasveikinami visi svečiai. Padėka už stovyklą: tėvams, vadovėms,
rėmėjams ir visiems kitiems. Pristatomos stovyklos vadovės. )
Tuntininkė: Mūsų stiprybė yra mūsų vienybėje ir susiklausyme. Todėl šiais veiklos metais
ausime iš kelių dalių susidedančią juostą. Kiekvienai draugovei skirta dalis yra tuščia, o
nurodytas raštas padalintas į 30 dalių, nes tiek turėsime sueigų. Raštą "įausti" vadovė gali tik
tada, kai kiekviena sueiga atsiekia savo tikslą ir kai kiekviena vieneto skautė atlieka visas
savo pareigas. Juostos dalys grąžinamos tuntininkei paskutinėje veiklos metų sueigoje.
(Kiekvienos draugovės draugininkė ateina pasiimti dalį jai skirtos juostos ir tuo pačiu pristato
visiems savo draugovės ateinančių metų veiklos planą.
Pastaba: Juostos raštas yra išpieštas popieryje, juosta "audžiama" nuspalvinant rašto dalis.
Juosta yra sukarpyta į tiek dalių, kiek yra tunte draugovių).



Daina: LAUŽAI LIEPSNOJA VAKARUOS
Tuntininkė: Skautybės mums niekas neprimetė; organizacijai priklausyti niekas neverčia.
Pasirinkome ją pačios; mokėkime būti to pasirinkimo vertos. Su atnaujintu ryžtu ateinančius
veiklos metus pasitikdamos, mes pakartosime savo įžodžius, kuriais šį savo pasirinkimą
patvirtinome.
(Kiekvienos draugovės įžodžio pakartojimą praveda to vieneto draugininkė; pakartojimo metu
stovi tik įžodį kartojantis vienetas. Po to, draugininkė uždega ant stalelio stovinčią tos
draugovės kaklaraiščio spalvos žvakę. Įžodžius kartoja visos draugovės, įskaitant ir
dalyvaujančias skautininkes).
Obalsio žiburių uždegimą praveda tuntininkė:
Tuntininkė: Dievo meilės žiburį uždegti kviečiu mūsų dvasios vadą....
(Žvakę degant, deklamacija:)

O, Viešpatie, argi ne Tu tuos kedrus sodinai,
Ne iš Tavų gelmių mūs upės srovę semia?
Argi ne Tavo galvą puošia, Viešpatie, kalnai,
Argi ne Tu sagstai vainikais mūsų žemę.

O, Viešpatie, argi ne Tu jaunystę dovanojai,
Ir potvynius, kad eitų upės iš krantų?
Danguj atėmęs rojų, žemėje sukūrei rojų,
Argi ne Tu?

Tuntininkė : Tėvynės meilės žiburį dega... (galima kviesti vietovės LB apylinkės pirm. ar kitą
svečią)
(Žvakę degant, deklamacija:)

Tavo dūmai, tėviške, nekartūs,
Ir nedygūs einančiam takai,
Ir ne vargas žydi tavo vartuos,
Ir visi tau brangūs mes vaikai...

Daina: STOVIU AŠ PARIMUS
Tuntininkė: Artimo meilės žiburį dega... (galima kviesti tunto tėvų komiteto pirm.)
(Žvakę degant, deklamacija:)

Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio,
Ir gyvą širdį prie gyvos širdies,
Kad tamsiame vidurnaktį nežuvę,
Pakiltų rytmečiui gyventi ir žydėt.

Ši sueigos dalis baigiama daina LIETUVA BRANGI - seka "lauželis" ir vaišės.


