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profit Illinois corporation.  Lithuanian Scouts Associa-
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DAS 364 Reserve Circle, Clarendon Hills, IL 60514. Offi-
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“SKAUTŲ AIDAS” Lietuvių Skautų Sąjungos organas 
Įsteigtas 1923. III. 15. Šiauliuose, Lietuvoje. LEIDŽIA 
LSS TARYBOS PIRMIJA

Redaktorė v.s. fil. Rita Rašymienė 5190 West 88th Place, 
Oak Lawn, IL 60453 Tel. (708) 424-8324 e-mail ritarasy-
mas@gmail.com
(Redakcinę komisiją sudaro sesė Aušra Jasaitytė – Petry, 
sesė Kristina Vaičikonis ir brolis Tomas Dundzila)
Administratorius v.s. fil. Romas Rupinskas 364 Reserve 
Circle, Clarendon Hills, IL 60514. Tel. (312) 543-1223 
e-mail rrupinskas@aol.com
“Skautų aidą” maketuoja Skaistė Bosas
„Skautų aidą” spausdina Cushing Press, Chicago, IL. Žur-
nalą taip pat galima skaityti LSS tinklapyje skautai.net 

Viršelių nuotraukos:

„Skautų aidui“ straipsnius, nuotraukas, pranešimus, 
žaidimus atsiuntė, ir įvairiai talkininkavo bei padėjo: 
Rūta Lemon, LSS Tarybos pirmininkė – Toronto, ONT 
CA; Amanda Muliolienė – Cleveland, OH;  Albertas 
Kerelis – Chicago, IL; Audrius Aleksiūnas – Chicago, 
IL;  Daiva Juozelskienė – Boston, MA;  Clark Adomaitis 
– New York, NY; Gilė Liubinskaitė – Chicago, IL; Bi-
rutė Galdikas būrelio sesės – Chicago, IL; Vytenis Vil-
kas – Los Angeles, CA;  Gintaras Plačas – Chicago, IL; 
Vida Brazaitytė – Chicago, IL; Vydūno Jaunimo Fon-
das – Chicago, IL; Rima Lintakaitė – Chicago, IL;  Goda 
Orentaitė -  Chicago, IL; Audra Lintakienė – Chicago, 
IL;  Tomas Dundzila – Eliot, ME; Urtė Petrulytė – Vil-
nius LT; Denis Vėjas – Vilnius LT; Nida Variakojienė 
– Los Angeles, CA, Tomas Pakuckas – Los Angeles, CA; 
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Gyvenimas pasidarė labai keistas. Šis greitai plintantis 
virusas uždarė mokyklas, bažnyčias, sporto sales ir net 
stovyklas. Žmonės negali bendrauti, negali važiuoti į 
parduotuves ir bijo išeiti iš namų. Turėkime vilties, kad 
greitai viskas praeis ir griš į naują normalų gyvenimą. 
Visi žinome kad nebus taip kaip buvo –  gal bus ir ge-
riau, nes žmonės po šio uždarymo išeis ramesni, svei-
kesni ir daugiau įvertins gyvenimą. Padėkime jaunes-
niesiems, kuriems labai pasikeitė planai ir veikla šiai 
vasarai. Palaikykime juos, kad jie nenuobuodžiautų ir 
rastų ką sėkmingai veikti.  Tegul jie rašo straipsnius apie 
buvusius vasaros planus, piešia palapinių miestus, daro 
nuostabias nuotraukas ir kuria dainas bei žaidimus. 
Taigi, toliau lauksiu rašinėlių, straipsnių, nuotraukų, 
piešinėlių, nuomonių ir pastabų. Atsiminkite - be Jūsų 
aprašymų, nebūtų „Skautų Aido“.                                                 

Sesė Rita
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gražiai sumaketuotą „Skautų Aidą“.
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LSS Rinkimų prezidiumas 2020 kovo mėn. 24 d. pristatė rinkimų balsavimo eigos tvarkaraštį sekančiai:

Birželio mėn.
Išsiunčiamas pranešimas apie rudenį pravedamus rinki-

mus su raginimu pradėti kalbinti kandidatuoti į vadovybę, 
jeigu sesė Lilė galės pateikti balsuotojų sąrašus.

Rugsėjo 1 d.
Išsiunčiamas kvieslys siūlyti kandidatus ir pareikšti pa-

siūlymus. Tiems, kurie turi e-pašto adresą bus išsiuntinėta 
elektroninė byla. Tie, kurie e-pašto neturi – informaciją gaus 
paprastu paštu.

Spalio 5 d.
Baigiasi kandidatų siūlymo laikotarpis. Tada prezidiumas 

viską suorganizuos balsavimui. Kandidatų sąrašai ir jų bio-
grafinė informacija bus patalpinta skautai.net tinklapyje. 

Pasistengsime tai atlikti kuo greičiau prieš balsavimo pra-
džią, kad visi galėtų peržiūrėti kandidatų sąrašus ir susipa-
žinti su kandidatais ir pasiūlymais.

2020 LSS vadovybės rinkimai | Balsavimo tvarkaraštis 

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS TARYBA 
L.S.S. TARYBOS PIRMININKĖS ĮSAKYMAI 

v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon 
L.S.S. Tarybos Pirmininkė 

575 Letitia Court 
Burlington, ON  L7N 2Y7  Canada 

marijarutele@gmail.com 

Įsakymas Nr. 42 

2020 m. kovo mėn. 29 d. 

 1.  

Numatytiems šių 2020 metų L.S.S. Vadovybės rinkimams, tvirtinu L.S.S. rinkimų prezidiumo 
sudėtį: 

Rinkimų prezidiumo Pirmininkė v.s. fil. Amanda Muliolienė 

Rinkimų prezidiumo nariai v.s. fil. Gintas Taoras 
 s. fil. Rimgailė Nasvytienė 
 v.s. Vilija Klimienė 
 s. Julija Wendt 
 fil. Jonas Totoraitis 
 ps. Teresė Urbaitienė 
 ps. Andris Dunduras 

2. 

Nuoširdžiai sveikinu LSS Rinkimų prezidiumo Pirmininkę bei prezidiumo narius ir dėkoju, kad 
pareigomis apsiėmėte. Linkiu visokeriopos sėkmės L.S.S. Vadovybės rinkimų darbuose. 
Vis budžiu!  Gero vėjo!  Ad meliorem! 

v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon 
L.S.S. Tarybos Pirmininkė 

Spalio 20 d.
Prasidės balsavimas. Pagrindinis balsavimas vyks inter-

nete, ir tie, kurie turi e-paštą, gaus kvietimą iš balsavimo 
tinklapio (The Voting Place) su instrukcijomis, kaip ten pa-
teikti balsus. Tie, kurie neturi  e-pašto gaus balsavimo lapus 
paprastu paštu.

Lapkričio 15 d.
Baigsis balsavimas. Po šios datos nebebus galima bal-

suoti internete, o paprastu paštu atėję laiškai nebebus skai-
čiuojami.

Lapkričio 30 d.
Rinkimų rezultatai bus išsiuntinėjami dabartinei vado-

vybei, pranešama kandidatams apie jų stovį, ir informacija 
patalpinama tinklapyje bei spaudoje.

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS TARYBA
L.S.S. TARYBOS PIRMININKĖS ĮSAKYMAI
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Perskaičius LSS nuostatus randame, kad prezidiumas turi 
atlikti šiuos darbus:

15.12.2. LSS Vadovybės rinkimų prezidiumas:
a. skelbia LSS vadovybės pranešimus,
b. sudaro rinkimų dalyvių sąrašus,
c. priima vadovybės rinkimų dalyvių pasisakymus bei 

siūlymus,
d. skelbia kandidatų sąrašus,
e. praveda pateiktų siūlymų ir LSS vadovybės rinkimų 

balsavimus,
f. skelbia balsavimo duomenis,
g. paruošia vadovybės rinkimų apyskaitas, sutvarko bylas 

ir atitinkamai perduoda,
h. kviečia pirmąjį naujosios Tarybos narių posėdį Tary-

bos pirmininkui rinkti,
i.  kviečia pirmuosius naujojo LSS Garbės teismo ir nau-

josios LSS Kontrolės komisijos narių posėdžius jų pirminin-
kams rinkti.

Gavus sesės Rūtos prašymą, vėl pravesti LSS rinkimus, at-
siklausiau visų praeitų rinkimo prezidiumo narių, ar jie su-
tinka atlikti šį uždavinį ir gavau jų visų mielą sutikimą. Tad 
pristačiau sąrašą sesei Rūtai, o ji atsiuntė mums įsakymą. Susi-
rinkome į pirmą posėdį, kuriame sustatėme tvarkaraštį, kurį, 
Tarybai priėmus, jums pateikia šiame Skautų Aido numeryje.

Posėdyje pakalbėjome apie praeitų rinkimų vargus ir nu-
tarėme, kad reikia pradėti raginti ir ieškoti kandidatų jau va-

sarą, kad kandidatų siūlymai sklandžiau vyktų. Todėl esame 
dėkingi Skautų Aido redakcijai, kad jie nutarė visą numerį pa-
švęsti rinkimų informacijai ir taip paskatinti visus pagalvoti 
apie kandidatavimą ar paraginti asmenis kandidatuoti į jiems 
tinkamas pareigas. 

Kad gerai galėtumėm atlikti pirmą nurodytą pareigą, rei-
kia gerų sąrašų. Todėl dėkojame sesei Lilijai, LSS iždininkei, 
už pristatymą užsiregistravusių ir nario mokestį susimokėju-
sių narių sąrašą. Toks tvarkingas ir lengvai papildomas sąrašas 
padės mums išsiuntinėti pranešimus ir balsavimo instrukci-
jas visiems nariams. Sesė Lilija pažymėjo, kad trūksta e-pašto 
adresų, nes ne visi juos pristatė, kai registraciją atliko. Ragi-
name visus pristatyti tą informaciją sesei Lilijai, kad ji galėtų 
sąrašus papildyti. Per praeitus rinkimus buvo daug neteisingų 
adresų. Jeigu jūsų e-pašto adresas pasikeitė nuo to laiko, kai 
registravotės, taip pat pristatykite savo naują adresą. 

Tuos, kurie neturi e-pašto adresų, raginame pasitarti su 
savo vadovu, šeimos nariu ar draugais ir panaudoti jų e-pašto 
adresą rinkimų sąrašuose. Nereikia jums žinoti tos pašto dė-
žutės slaptažodžio, kad galėtumėte jį panaudoti šiam tikslui.  
E-pašto dėžutės savininkas galės jums perduoti visus prane-
šimus ir padėti jums, prisijungus prie jo kompiuterio, atlikti 
balsavimą. Taip mums reikės išsiuntinėti mažiau popierinių 
balsavimo lapų. 

Vis budime,
v.s. fil. Amanda Muliolienė

LSS Rinkimų prezidiumas

LSS Rinkimų prezidiumo prašymai

2020 m. gegužės mėn. 10 d.
Mieli broliai, mielos sesės!
Kas treji metai Sąjungos pilnateisiai nariai dalyvauja LSS Vadovybės rinkimuose, tikslu sekančios 

kadencijos vadovybę išrinkti, organizacinius reikalus aptarti, pasisakymais bei siūlymais pasidalinti. 
Šiais metais rudenį įvyks LSS rinkimai išrinkti 2021 – 2023 kadencijos vadovybę taigi, šiame 

Skautų Aido numeryje tarp kitko randasi skirsnys apie LSS rinkimus, įvairias vadovybės pareigas, 
balsavimo tvarkaraštis, rinkimų prezidiumo prašymai, ir kandidatų paraiška rinkimų prezidiumui.  
Taipogi, minėtas informacijas rasite skautai.net LSS rinkimų puslapiuose.  Kviečiu šiuos puslapius 
pavartyti.  Gal pasinorės į LSS vadovybės pareigas kandidatuoti?  Jei ne ši kartą, gal kadanors ateityje?

Balsavimas LSS rinkimuose ne tik teisė bet iš tikrūjų galima sakyti yra pareiga, nes narių įnašas Sąjungos vadovybės tęs-
tinumo pagrindą padeda išlaikyti.  Pilnateisis narys tas, kuris davęs įžodį, užsimokėjęs šių kadencijos metų nario mokestį, 
registravimosi metu bent 18 metų amžiaus.  

Nepaisant ar kandidatuosite į LSS Vadovybės pareigas, kiekvieną pilnateisį narį skątinu rinkimuose dalyvauti, Sąjungai 
pareigą atlikti.  

Vis budžiu!  Gero vėjo!  Ad meliorem!

v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon
L.S.S. Tarybos Pirmininkė
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LSS Rinkimų prezidiumas tvarko 
visus LSS Vadovybės rinkimų reikalus.

TARYBA

LSS Taryba yra vyriausia Sąjungos valdomoji institucija.
Tarybos narių pareigos
• dalyvauti metiniame Tarybos suvažiavime
• dalyvauti retkarčiais sušauktuose Tarybos telekonferenciniuose posėdžiuose
Tarybos PIRMIJA
• vadovauja Sąjungai vykdomoje plotmėje 
• sudaryta iš Tarybos narių
• vykdo LSS Tarybos nutarimus
• tvarko einamuosius LSS reikalus
Tarybai ir Pirmijai pirmininkauja Tarybos išrinktas/išrinkta Tarybos Pirmininkas/
Pirmininkė. 
Tarybai išrenkami nariai pagal sekančią tvarką:
Nariai
Brolija išrenka 4 narius
Seserija išrenka 4 nares
Akademikai išrenka 4 narius/nares
Vyriausias Skautininkas arba Vyriausia Skautininkė ("VS")
• tvarko Brolijos/Seserijos reikalus
Vyriausio Skautininko Pavaduotoja
arba Vyriausios Skautininkės Pavaduotojas ("VSP")
• pavaduoja VS
• padeda VS visuose Brolijos/Seserijos darbuose
VS vadovauja Brolijos/Seserijos Vadijai ir vadovauja Seserijai ar Brolijai pagal lytį.
VSP vadovauja Seserijai ar Brolijai pagal lytį.
Akademinio Skautų Sąjudžio CV Pirmininkas
arba Akademinio Skautų Sąjudžio CV Pirmininkė
• tvarko Akademinio Skautų Sąjudžio reikalus
Akademinio Skautų Sąjudžio CV Pirmininko/Pirmininkės Pavaduotojas/
Pavaduotoja
• pavaduoja ASS Pirmininką/Pirmininkę
• padeda visuose ASS darbuose
• dalyvauja Taryboje patariamuoju balsu
Rajonų vadai
• Atlanto • Australijos • Europos • Kanados • Ramiojo Vandenyno • Vidurio
Kiekvieno Rajono nariai išrenka vieną Rajono Vadą/vieną Rajono Vadę
• koordinuoja Brolijos/Seserijos ir Akademinio Skautų Sąjūdžio vienetų veikimą sa-
vame rajone.

KITOS LSS INSTITUCIJOS

Garbės teismas
• 3 išrinkti nariai
• rūpinasi Sąjungos garbe bei narių laikysena
• Garbės Teismo Pirmininkas/Pirmininkė dalyvauja Taryboje 
patariamuoju balsu
• LSS Garbės teismo nariai neina kitų vadovaujamų LSS pareigų
Kontrolės Komisija
• 3 išrinkti nariai
• tikrina Sąjungos vadovybės ir institucijų turtą, bei finansus
• Kontrolės Komisijos Pirmininkas/Pirmininkė dalyvauja Taryboje patariamuoju balsu

LSS RINKIMAI

Kadencijos laikotarpis
Visų vadovybės institucijų kadencija yra treji metai.
Turintys teisę balsuoti
• pilnateisiai, įžodį davusieji Sąjungos nariai
• bent 18 metų amžiaus registravimosi metu
• užsimokėję LSS nustatytą nario mokestį už šiuos kadencijos metus
Kandidatūros reikalavimai
• pilnateisiai, įžodį davusieji Sąjungos nariai
• bent 18 metų amžiaus
• užsimokėję nario mokestį už šiuos kadencijos metus, nevėliau kovo mėn. 31 d.
• bent paskautininkio/paskautininkės laipsnio

The LSS Elections Committee is responsible 
for administering LSS elections.

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is the policy-setting and governing body of LSS.
Board of Directors members' duties
• attend Annual General Meetings of the Board of Directors
• participate in occasional teleconference meetings of the Board
The EXECUTIVE COMMITTEE
• the chief executive body of LSS
• comprised of Board members
• enacts the Board's resolutions
• responsible for LSS's day-to-day operations
The Chairman of the Board of Directors, who is elected by Board members, presides 
over the Board of Directors and the Executive Committee.
Members are elected to the Board of Directors as follows:
Members
4 elected by Brolija 
4 elected by Seserija
4 elected by Akademikai
Vyriausias Skautininkas or Vyriausia Skautininkė ("VS")
• manages Brolijos/Seserijos affairs
Vyriausio Skautininko Pavaduotoja
or Vyriausios Skautininkės Pavaduotojas ("VSP")
• replaces VS when neccessary
• assists VS in all Brolijos/Seserijos matters
VS heads Brolijos/Seserijos Vadija and by gender is Brolijos Vadas or Seserijos Vadė.
VSP by gender is Brolijos Vadas or Seserijos Vadė
Akademinio Skautų Sąjudžio CV Pirmininkas
or Akademinio Skautų Sąjudžio CV Pirmininkė
• manages Akademinio Skautų Sąjudžio matters
Akademinio Skautų Sąjudžio CV Pirmininko/Pirmininkės Pavaduotojas/
Pavaduotoja
• replaces ASS President when neccessary
• assists in all ASS matters
• attends Board meetings as a non-voting member
Rajonų vadai
• Atlanto • Australijos • Europos • Kanados • Ramiojo Vandenyno • Vidurio
Voting members of each rajonas elects one Rajono Vadas/Rajono Vadę, 
• who coordinates the ongoing affairs of Brolija/Seserija and Akademinis Skautų Są-
judis

ADDITIONAL LSS INSTITUTIONS

Honour Council
• 3 elected members
• deals with matters arising from the violation of LSS by-laws, rules and principles
• the President of the Honour Council attends Board meetings as a non-voting member
• to ensure impartiality, members of the Honour Council cannot have any other LSS 
leadership position
Audit Committee
• 3 elected members
• performs periodic financial audits of the records of LSS's various branches/units/entities
• the President of the Audit Committee attends Board meetings as a non-voting member

LSS ELECTIONS

Term of Office
3 years
Eligible to Vote
• full LSS members who have given their įžodis
• at least 18 years of age at the time of registering to vote
• membership dues have been paid for the current year
Candidacy Requirements
• full LSS members who have given their įžodis
• at least 18 years of age
• membership must be paid for the current year, no later than March 31
• must have a green tie

LSS vadovybės rinkimai ir pareigos
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[Atitinkami LSS Nuostatų pastraipų citavimai kursyvu įrašyti.]

LSS Taryba yra vyriausia Sąjungos valdomoji institucija [s. 2.3.]; ji:
• rūpinasi lietuvių skautijos gerove ir augimu
• priima ir keičia LSS nuostatus
• renka Tarybos pirmininką ir tvirtina jo pakviestus Pirmijos narius
• priima LSS sąmatą ir tvirtina Pirmijos pateiktą Sąjungos apyskaitą
• nesant rinktų kandidatų į neužimtas vietas, renka vadovus ir vadoves iki atitinkamos kadencijos pabaigos
• nustato rajonų struktūrą
• sprendžia kitus LSS reikalus
• valdo visą LSS turtą

LSS Tarybos Pirmija yra vyriausia LSS vykdomoji institucija [s. 2.4.1.]; ji:
• vykdo LSS Tarybos nutarimus
• leidžia nuostatus, reguliaminus ir taisykles LSS veikimui tvarkyti
• šaukia suvažiavimus
• kelia į skautininkų laipsnius
• apdovanoja aukštesniaisiais Sąjungos ordinais
• sprendžia rajonų steigimo ir likvidavimo klausimus ir pristato Tarybai
• tvarko einamuosius LSS reikalus

Pirmininko/pirmininkės pareigos

Pirmininko pareigos derinasi su LSS Tarybos ir LSS Tarybos Pirmijos prievolėmis.

• padeda užtikrinti, kad LSS Vadovybės rinkimams būtų 
pasiūlyta pakankamai kandidatų [s. 15.15.5.]
• priima LSS Vadovybės rinkimų prezidiumo darbų už-
baigimo aktą [s. 15.21.2.]
• rūpinasi Pirmijos balsavimu apdovanojimams aukštes-
niaisias Sąjungos ordinais [s.17.1.6.c]
• rūpinasi Pirmijos balsavimu pakėlimams į skautininkų 
laipsnius [s. 18.3.6.]
• prižiūri 50-meties Skautavimo metų pažymėjimus [s. 
19.3.]
• Pirmijos vardu tariasi su Lietuviškosios Skautybės Fon-
du dėl metinio lėšų paskirstymo pasiūlymo [s. 21.9.2.]
• rūpinasi:

• Tarybos Pirmijos įsakymais
• Sąjungos didžiojomis stovyklomis (Tautinė, Jubilie-
jinė)
• prašymais Lietuvių Fondui, Vydūno Fondui
• Pirmijos vardu:

• „Skautų Aidu“
• Archyvu/Muziejumi
• Garbės ženklų tiekimo skyriumi

Pirmininkas/Pirmininkė („Pirmininkas“):
• pirmininkauja Tarybai ir Pirmijai [LSS Nuostatų įvadas]
• Tarybos narių išrinktas [s. 2.3.1.c]
• kviečia Pirmijos narius [s. 2.4.2.]
• kviečia pagalbininkus pagal reikalą [s. 2.4.2.d]
• sušaukia Tarybos posėdžius, pristato posėdžio darbo-
tvarkę, posedžiuose pirmininkauja [s.2.3.4., s. 16.2.1.]
• sušaukia Pirmijos posėdžius, pristato posėdžio darbo-
tvarkę, posedžiuose pirmininkauja [s. 2.4.3., s. 16.2.1.]
• posedžiose užtikrina balsuojančių dalyvių kvorumą [s. 
16.2.3.]
• savo kadencijos laikotarpiu turi teisę dalyvauti visuose 
savo vadovaujamuose skyriuose, šakose ir vienetuose [s. 
2.6.]
• kviečia Sąjungos dvasios vadovus [s. 6.2.1.]
• santykiauja su Rajonų vadais [s. 5.4.3.]
• prašo LSS Kontrolės Komisijos tikrinimus [s. 7.6.]
• Pirmijos vardu kelia bylas LSS Garbės Teisme [s. 8.1.2.]
• pagal reikalą steigia LSS Tarybos komisijas [s. 9.1., s. 
9.2.]
• Pirmijos vardu kviečia LSS Vadovybės rinkimų prezi-
diumo pirmininką ir tvirtina prezidiumo darbotvarkę [s. 
15.3.]
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Akademinio Skautų Sąjūdžio 
veiklai vadovauja ASS vadija, kuri 
susideda iš šių rinktų narių: ASS 
vadijos pirmininkės,-o, ir pirm. 
pavaduotojos,-o. Kviestieji ASS 
vadijos nariai yra: ASD centro 
vadijos pirmininkės, Korp! Vytis 
centro vadijos pirmininko, FSS 
centro vadijos pirmininkės,-o, 
ASS centro vadijos iždininkės,-o, 
ASS centro vadijos sekretorės,-o, 
ASS dvasios vadoves,-o, ASS tin-
klalapių koordinatorės,-o, ASS 
korespondentės,-o, ASS E-sky-
riaus vadės,-o, ir ASS tiekimo 
skyriaus vadės,-o.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
centro vadija yra Sąjūdžio vyriau-
sias vykdomasis organas, kuris

a. koordinuoja visų ASS pada-
linių bendrą veiklą ir juos apie tai 
informuoja,

b. daugumos narių skatinamas  
ir įpareigojamas organizuoja ir 
tobulina naujas veiklos kryptis ir 
apraiškas,

c. atstovauja ASS Lietuvių 
Skautų Sąjungos Pirmijoje ir lie-
tuvių visuomenėje,

d. šaukia ASS suvažiavimus, 
ruošia stovyklas ir studijų dienas,

e. rūpinasi ASS spauda,
f. pristato ASS narius LSS Pir-

mijai pakėlimams ir apdovanoji-
mams,

g. interpretuoja ASS nuostatus 
ir leidžia potvarkius ASS prane-
šimų forma. Šie pranešimai yra 
ASS nutarimai, padaryti daugu-
mos vadijos narių sprendimu.

h. vykdo LSS Tarybos ir Pir-
mijos nutarimus.

VS vadovauja vadijai ir atstovauja Seserijai ar Brolijai pagal lytį. VSP atstovauja 
Seserijai ar Brolijai pagal lytį. 

VS ir VSP dalyvauja LSS Taryboje, Pirmijoje, palaiko ryšius su Akademinių Skautų 
Sąjūdžiu ir kitais Sąjungos organais bei kitomis organizacijomis.

VS kviečia Vadijos narius ir paskirsto jiems veiklos sritis bei uždavinius. VSP kvie-
čia savos šakos vadiją, kurią VS patvirtina kaipo Vadijos narius. Reikalui esant VS 
kviečia vadovų suvažiavimus bei pasitarimus. VSP juose aktyviai pasireiškia. 

Skelbia įsakymus ir nutarimus. VS pasirašo įsakymus.
VS patvirtina ar atleidžia tuntininkus, vietininkus. VSP rekomenduoja skirti ar at-

leisti savo šakos tuntininkus, vietininkus.
VS pristato Vadijai kandidatus pakėlimams į skautininkų laipsnius ir apdovanoji-

mams LSS garbės ženklais pagal LSS nuostatų taisykles.
VS apdovanoja LSS garbės ženklais pagal LSS nuostatus.
VS ir VSP koordinuoja ir tikrina vadijos narių, skyrių, ir vienetų veiklą.
VS ir VSP kadencijos metu turi teisę dalyvauti visuose skyriuose ir vienetuose. 
VS šaukia akivaizdinius ar korespondentinius Vadijos posėdžius, paruošia darbo-

tvarkę ir pirmininkauja posėdžiams;
VS ir VSP vykdo kitas LSS nuostatų ir aukštesnių institucijų jiems pavestas 

pareigas.
VS tvirtina laikinam naudojimui nuostatus bei veiklos gaires.
VS ir VSP atskiriems savo pareigų uždaviniams vykdyti gali įgalioti kitus vadovus. 

VS is the Chairperson of Vadija and represents either Brolija or Seserija according 
to their gender.  VSP represents Brolija or Seserija according to their gender.

VS and VSP are members of Taryba (Board of Directors) and Pirmija (Executive 
Committee), they keep ties with ASS, other LSS groups and other organizations.

VS invites the members of Vadija and delegates assignments and/or projects to 
them.  VSP invites members from their branch (Brolija or Seserija) which the VS rati-
fies.  VS can call “vadovu suvaziavimus” as needed.  VSP actively participates.

Publishes and disseminates isakymus and other decisions.  VS signs them.
VS approves and dismisses “tuntinikus, vietininkus”.  VSP recommends the approv-

al or dismissal of “tuntinikus”, “vietininkus” of their branch (Brolija or Seserija).
VS presents to Vadija candidates for “skautininku” ranks as well as for honors and 

medals as per the requirements laid out in the LSS Nuostatai (By-Laws).
VS awards medals as per the LSS Nuostatai (By-Laws).
VS and VSP coordinate and check up on the Vadija members, branches and local 

groups activities.
VS and VSP have the right to attend and participate in any branch or local groups 

activities during their tenure.  
VS calls Vadija meetings (in-person or on-line), sets the agenda and chairs the 

meetings.
VS and VSP carry out any LSS Nuostatu (By-law) requirements and assignments 

given to them by higher LSS authorities.
VS ratifies temporary changes to by-laws and guidelines.
VS and VSP can assign the execution of their own tasks to others.

ASS 
pareigos

VS ir VSP pareigos

VS and VSP Duties
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RV ATSAKOMYBĖ SAVO RAJONUI
• Vadovauja rajonui ir rajono vadijai [s. 
5.4.1.], yra vyriausias,-ia vadovas,-ė ra-
jone [s. 5.4.], stato vadiją.
• Atstovauja savo rajonui [s. 5.4.2.] LSS 
Taryboje [s. 2.3.2(b)] ir Brolijos/Sese-
rijos sujungtoje vadijoje [s. 2.5.3(g)] ir 
vykdo vadijos nutarimus.
• Vykdo LSS Tarybos ir LSS Tarybos Pir-
mijos nutarimus. [s. 5.1.1.].
• Atstovauja LSS visuomeniniuose ir 
bendruomenės suvažiavimuose ir įvy-
kiuose, kurie ruošiami rajono ribose.

1. RV prižiūri rajono veiklą.
• Apjungia ir koordinuoja padalinių, 
vienetų ir narių veiklą [s. 5.1.2.].
• Rūpinasi rajono visokeriopa gerove 
[s. 5.1.3].
• Tvarko bendruosius rajono veikimo 
reikalus [s. 5.1.5].
• Nustato rajono veikimo gaires ir pri-
ima pinigines sąmatas [s. 5.1.4.].
o Priima prašymus mišrių vienetų 
steigimui ar vienetų sujungimui [s. 
10.2.1.]
• Kviečia rajono vadijos posėdžius, 
jiems pirmininkauja, ir skelbia jų nu-
tarimus [s. 5.4.6].
• Sudaro savo vadijos metinį darbo 
planą ir veda rajono statistiką.
• Daro visą, kas būtina, kad skautiškoji 
veikla rajone būtų sėkminga ir organi-
zacija išlaikytų gerą vardą [s. 5.4.7.].

2. RV padeda rajonui su lavinimo     
    darbais.

• Padeda skautiško auklėjimo, mo-
kymo ir lavinimo darbą (su rajono 
vadija ir su Brolijos/Seserijos bei ASS 
vadijų parama).
• Ruošia ir prižiūri rajono vadovų la-
vinimo kursus, stovyklas, sąskrydžius, 
šventes, varžybas, konkursus ir bet ko-
kius kitus įvykius patobulinti rajono 
veiklą ir rajono vadovų pajėgumą.
• Platina žinias apie rajone vykstan-
čius suvažiavimus, vadovų lavinimą 
bei stovyklas.

Rajono vado/vadės pareigos

3. RV koordinuoja rajone pristatymus     
    pakėlimams ir apdovanojimams 
[s. 17.2.2(c)].

• Pristato skautus,-es, vadovus,-es ap-
dovanojimams ir pakėlimams į skauti-
ninkų laipsnius.

4. RV prižiūri rajono metinę 
    registraciją.

• Prižiūri, kad rajonų vienetų registra-
cija ir atsiskaitymas iždininkui,-ei būtų 
tvarkingai tvarkomas ir laiku pristaty-
tas.

5. RV prižiūri rajono finansus.
• Turi fininsinę atskaitomybę [s. 14.2], 
pateikia savo rajono vadijos pinigines 
ir turto apyskaitas tiesioginiai LSS Ta-
rybos iždininkui pagal LSS Tarybos 
nustatytą tvarką [s. 14.9.3].
• Tarpininkauja su LSS Kontrolės Ko-
misijos pirmininku,-e ir komisijos na-
riais patikrinti visų vienetų ir rajono 
finansų knygas ir dokumentus [s.7.6].

6. RV ryšininkauja rajone.
• Palaiko ryšius su tuntais, vietininkijo-
mis, atskirai veikiančiais vienetais.
• Perduoda LSS rinkimo biuletenio 
informaciją rajono vadovams bei LSS 
rinkimų dalyviams [s. 15.19.4].
• Lanko rajono vienetus tiek, kiek yra 
įmanoma.
• Patikrinta vienetų veiklą, knygas, fi-
nansus ir pristato raportą VS.

7. RV rūpinasi rajono skautų tėvų ir 
    rėmėjų komitetais.

•  Organizuoja tėvų komitetus [s. 20.3].

8. RV rūpinasi rajono skautininkų    
    vienetais.

• Organizuoja skautininkų vienetus [s. 
11.7.2.].

9. RV tvarko rajone vienetų 
    likvidavimą.

• Perima Brolijos/Seserijos arba ASS 
žinion vieneto turtą ir bylas rajono vie-
netui likviduojantis [s. 4.3.].
• Persiunčia likvidavimosi aktą VS ir 
LSS Tarybos pirmininkui [s. 2.4.1.(f)].

Bendrybės:
• Rajono vadas/vadė (RV) išrinktas/iš-
rinkta trejų metų kadencijai pagal Lietu-
vių Skautų Sąjungos (LSS) nustatytą rin-
kimų tvarką [s. 5.3., s. 15.8.].
• RV vadovauja LSS teritoriniame pasis-
kirstyme [įvadas, par. 8], vadovauja rajo-
ne – bendrame LSS padalinyje [s. 3.3.1.].
• RV koordinuoja savame rajone Broli-
jos/Seserijos ir Akademinio Skautų Sąjū-
džio (ASS) vienetų bendrą veiklą [įvadas, 
par. 8].

RV ATSAKOMYBĖ LSS TARYBAI
• Priklauso LSS Tarybai [s. 2.3.2(b)].
• Vykdo LSS Tarybos ir LSS Tarybos Pir-
mijos nutarimus [s. 5.1.1.].
• Santykiauja su aukštesne LSS vadovybe 
rajono reikalais ir yra atsakingas LSS Ta-
rybos pirmininkui [s. 5.4.3].
• Dalyvauja sukviestuose Tarybos posė-
džiuose [s. 16.1.2.(a)(b)] ir juose balsuoja, 
kada tai reikia
• Atstovauja savo rajonui Tarybos disku-
tuojamuose reikaluose, kuriuose pareiš-
kia savo rajono
mintis ir pasiūlymus.
• Pateikia rajono stovio ir veiklos rapor-
tus Tarybos posėdžiose, ar Tarybos pir-
mininkui, -ei paprašius.
• Pristato Tarybos pirmininkui,-ei likvi-
davimosi aktą [s. 2.4.1.(f)].

RV ATSAKOMYBĖ VYRIAUSIAM, 
-IAI SKAUTININKUI, -EI (VS)
• Priklauso Brolijos/Seserijos sujungtai 
vadijai [s. 2.5.3(g)] ir joje atstovauja savo 
rajonui.
• Santykiauja su Brolijos/Seserijos vadija 
Brolijos/Seserijos reikalais, vykdo vadijos 
nutarimus, ir yra atsakingas VS [s. 5.4.4..]
• Pasisako apie rajono veiklą vadijos po-
sėdžiuose žodžiu/raštu.
• Siūlo VS kandidatus į savo rajono viene-
to vadovų pareigas.
• Pristato likvidavimosi aktą VS.

RV ATSAKOMYBĖ ASS CENTRO 
VADIJOS (CV) PIRMININKUI, -EI
• Santykiauja su ASS Centro vadija ASS 
reikalais ir yra atsakingas,-a ASS CV pir-
mininkui, -ei [s. 5.4.5.].
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  LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS TARYBA 

2020 m. L.S.S. VADOVYBĖS RINKIMAI 
  

Paraiška L.S.S. Rinkimų Prezidiumui 

 Aš kandidatuoju į pareigas („Kandidatas/Kandidatė“).   Aš vadovybės rinkimų dalyvis/dalyvė („Dalyvis/Dalyvė“). 
    Siūlau apibudintą Kandidatą/Kandidatę. 

Jei kandidatas/kandidatė pats/pati siūlosi į pareigas, vadovybės rinkimų dalyvio/dalyvės siūlymo nereikia. 
   

Kandidatas/Kandidatė  Dalyvis/Dalyvė 
Duomenys  Duomenys 
Laipsnis  Vardas  Pavardė  Laipsnis  Vardas  Pavardė 

           
           
Rajonas  Tuntas/Vietininkija  El.pašto adresas  Rajonas  Tuntas/Vietininkija  El.pašto adresas 

           
           
Aš tvirtinu  Aš tvirtinu 

 esu Sąjungos narys/narė   esu Sąjungos narys/narė 

 2020 nario mokestis sumokėtas   2020 nario mokestis sumokėtas 

 esu bent 18 metų amžiaus   esu bent 18 metų amžiaus 

 turiu bent paskautininko/paskautininkės laipsnį   turiu bent paskautininko/paskautininkės laipsnį 

 prikabinu savo biografiją prie šios paraiškos    užtikrinu, tikrai gavau Kandidato/Kandidatės sutikimą 
     

Parašas  Parašas 

Data  Kandidato/Kandidatės parašas  Data  Dalyvio/Dalyvės parašas 

       

       
L.S.S. Nuostatai s. 15.15. 

Pažymėti tik vienas pareigas 2021 – 2023 metų kadencijai. 

 Tarybos narys Brolijos sąrašu   Vyriausias Skautininkas/Vyriausia Skautininkė 

 
Tarybos narė Seserijos sąrašu 

  Vyriausio Skautininko Pavaduotoja/ 
Vyriausios Skautininkės Pavaduotojas-kės Pavaduotoją 

 Tarybos narys/narė Akademinio Skautų Sąjudžio sąrašu   kandidatuoju kartu su: 

 Europos Rajono Vadas/Vadė    

 Kanados Rajono Vadas/Vadė    

 Ramiojo Vandenyno Rajono Vadas/Vadė    

 Vidurio Rajono Rajono Vadas/Vadė    

 Atlanto Rajono VadasVadė   A.S.S. Centro Vadijos Pirmininkas/Pirmininkė 

 Australijos Rajono Vadas/Vadė   A.S.S. CV Pirmininko/Pirmininkės Pavaduotojas/Pavaduotoja 

 Garbės Teismo narys/narė   kandidatuoju kartu su: 

 Kontrolės Komisijos narys/narė    

     

L.S.S. vadovybės rinkimus prižiūri rinkimų prezidiumas.  Šią išpildytą paraišką iki 2020 m. spalio mėn. 5 d. pateikti rinkimų 
prezidiumui šiuo el.pašto adresu: lssrinkimai2020@gmail.com.  Turint klausimų apie rinkimus, kviečiame kreiptis į rinkimų 
prezidiumą nurodytu el.pašo adresu. 
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Tekstas mobiliu telefonu – “Ar važiuoji šiandien, kovo 1 d. 
į skautų/čių Kaziuko mugė?”

– “Butinai.”
– "Kelinta valanda prasideda?”
– "Dvylikta valanda. Lietuvių piliečių klube, trečiam aukš-

te. Žinai ką, bus labai smagu ir skaniai pavalgysime pietus.”
– 
Skautų/čių Kaziuko mugė prasidėjo su iškilmingą tuntų 

sueiga. Tuntininkai s.v.sl. Tomas Štuopis ir s. Audra Avižo-
nienė ramiai stovėjo prie vėliavų, kol išklausėm raportus ir 
įsakymus.

“Baltijos” skaučių tunte paukštytės Aurėja Johnson ir Isla 
Veitaitė perėjo į skautes kandidates.

“Žalgirio” skautų tunte du skautai davė skautų įžodį - An-
drew Mileika ir Mateus Phillips. Visi sušukom “Hip valio, hip 
valio, valio, valio!” Šeši broliai perėjo į prityrusiųjų skautų 
kandidatų eiles- Gustas Bernard, Arijus Johnson, Tanas Kaz-
las, Tomas Petronis, Talis Veidis ir Jonas Veitas. Jie buvo pa-
sveikinti su daina “Bravo, bravisimo”.  Nors Jaipal Chauhan 
nebuvo mugėje, buvo pranešta, kad jis užbaigė vyčių ruoši-
mo programą ir įstojo į skautų vyčių eiles, kaip kandidatas. 
Svarbiausia žinia, kad “Žalgirio” tuntas turi tuntininką. Praė-
jo keletą metų (6) be, ir s.v.sl. Tomas Štuopis apsiėmė parei-
gas. Seserija pasveikino s.v.sl. Tomą su gėlėmis. Kai jis visą 
puokštę turėjo, baigėsi sueiga.

Stalai salėje buvo papuošti gėlėmis su margučiais. Šiltas 
oras artėja ir nuodugnus pavasarinis valymas. Gal reikia 
naujų, įdomių dalykų bute ar namuose? Pirmiausiai prieš 
pradedant apsipirkimą, reikia pas vyr. skautes kandidates su-
stoti kavos nusipirkti—prie “Espresso bar”. Dabar dėl turto 

Bostono Kaziuko Mugė
Šešiasdešimt Devinta Kaziuko mugė, Bostone 2020 m.

Stovi iš k.: Aleksa Dilbaitė, Liepa Kazlaitė, Lilija Purinaitė, Aistė Braunfelds, Tija Dilbaitė, vyr. 
sk. Kristina Šimkutė ir ps. Diana Juodaitytė. Priekyje - Vėja Zaprauskytė, Kristė Bernard, Kristi-
na Gavelytė ir Aija Dilbaitė

Antroj eilėje - vyr. sk. Kristina Štuopytė ir vyr. sk. Brigita Alins-
kaitė. Priekyje - Greta Švenčionytė, Aušra O’Connell, Sondeila 
Veidis, Aurėja Johnson ir Isla Veitaitė 

Vilkiukas Lukas O’Connell

Skautai prie savo stalo. Antra eilė - Talis Veidis, Arijus Johnson, 
ps. Petras Kazlas.  Pirma eilė - Maris Veidis, Tanas Kazlas, Ma-
teus Phillips, Andrew Mileika ir Gustas Bernard



PAVASARIS 202011

viduj bute ar namuose, čia pasiūlymai: pas vilkiukus - muilas, 
prie lituanistinės mokyklos stalo - prijuostės ar rūkytas be-
konas, pas paukštytės- puodeliai, prie ps. Redos Limantienės 
stalo “air plants”, augalai ir nufotografuoti paveikslai. Kitų pa-
veikslų buvo prie prit. skaučių stalo ir prie s. Ritos Štuopienės 
“CatbirdDesign” stalo. O jei lauke iėškote įdomių prekių, tai 
skautai pardavinėjo lentas su įvairiais žodžiais, ir paukštytės 
turėjo bičių namelius, sėklų popierius ir sodinimo puodelius!

Šiais metais, virtuvės komanda Petras Avižonis, Tadas 
Dilba, Matiss Purins ir kiti paruošė grybų sriubos, kugelio ir 
dešros su kopūstais pietums. Ant torto stalo galėjai pasirinkti 
tarp 14 įvairių pyragų ar sausainių desertui.

Antra valandą po pietų prasidėjo laužas. Kiekviena drau-
govė sukūrė vaidinimus vartojant septynius žodžius - varlė, 
kojos, meška, šlipsas, voverė, grybas ir boba. Tarp komiškių 
scenų ir dainų laužas baigėsi 2:37 val. p.p. Sustojome  visi 
į didelį ratą ir su giesme “Ateina Naktis” baigėsi mugė. Visų 
maži ir tvarkingi darbai pasiekė tikslą - sėkmingą mugę. Da-
bar galima grįžti namo, ir perdirbti butą ar namą su naujais 
rankdarbiais, kol skautės/ai skaičiuos užsidirbtus pinigus. 
Nuoširdūs ačiū apsilankusiems ir smagaus pabendravimo. 
Saulėta diena (37F, 3C) Bostone, nebuvo sniego. Tikiu visi 
skaičiuoja dienas iki šiltesnio oro ir stovyklos.

Seserija įteikia s.v.sl. Tomui Štuopiui gėles. Matosi dešinėje ps. 
Isabella Štuopytė, ps. Daiva Braunfelds ir Aurėja Johnson

Tuntininkai - s.v.sl. Tomas Štuopis ir s. Audra Avižonienė

S.v.sl. Tomas Štuopis užriša mazgus naujiems skautams - Ma-
teus Phillips ir Andrew Mileika. Dešinėj stovi ps. Petras Kazlas

Paukštytės ir vilkiukas praveda daina prie laužo - Aurėja 
Johnson, Sondeila Veidis, Aušra O’Connell, Isla Veitaitė, Greta 
Švenčionytė, Lukas O’Connell ir vyr. sk. Kristina Štuopytė

P.s. Nida Purins nusiperka kavos pas vyr. skautes kandidates - 
Saulę Zaprauskytę ir Zylę Purinaitę

Nuotraukos Daivos Juozelskienės

Tekstas mobiliu telefonu – “Jau rašau datas į kalendorių, 
kada bus Atlanto Rajono Stovykla?”

– “rugpjūčio 9 iki 16 d.”
– “Skaičiuoju dienas…..” 

s. Daiva Juozelskienė
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BROOKLYN, NY - Kaziuko Mugė 2020 was full of classic 
Lithuanian dishes and delicious desserts. On March 1, scouts, 
parents, and community members from New York and New 
Jersey filled Our Lady of Mount Carmel Parish Hall with a 
bounty of delights from our homeland including kugelis, pre-
mium dried sausage, grybai, koldūnai, and wedding cake. Ima-
gine the tastes and smells as I take you through a tour of the 
delicious food!

Pietūs
The main course 

of the day was pietūs 
($12) which inclu-
ded a heaping slice of 
warm, močiutė-made, 
bacon-infused kuge-
lis, sausages, cabbage, 
salad, pumpernickel 
bread. The varying textures of the foods made the meal tho-
roughly engaging. The crunch on the outside of the kugelis, 
the warm gooeyness of the inside of the kugelis, the cold sour 
cream, the soft and fluffy yet firm and thick bread, the moist 
salad and even more moist cabbage, and the hearty thickness 
of the sausage added up to a cavalcade of Lithuanian stimu-
lation. The sour cream was served on the side in its own cup, 
which allowed patrons to add as much or as little as they wan-
ted to the kugelis. The kitchen staff kept the food hot all after-
noon with sternos. The large meal was well worth the price, 
and even more so because these funds are in the name of this 
organization we love.

Dessert
The dessert table was a 

myriad of homemade delec-
tables, some Lithuanian and 
some traditional American cuisine. The towering Lithuanian 
wedding cake was demolished by munching scouts. Large, 
freshly baked pretzel loops dominated the table. Angel dou-
gh pastries and rice krispy treat variations were amongst the 
roster of home-baked inventions which were devoured imme-
diately after lunch. Oranges and grapes offered eaters a juicy 
refuge from the filling baked goods. Prices were low, ranging 
from 50 cents to two dollars.

NY Kaziuko Mugė Food Tour

Daina Černauskas Distefano and Aleksa 
Klimas-Mikalauskas sell their baked 
goods and koldūnai.

A bounty of dried sausages and smoked pork from Linos.

Vendors
New Jersey and New York scouts filled a table with koldūnai, homemade grybai, 

cookies, and painted eggs. The koldūnai were kept in a freezer and distributed at the 
end of the mugė. After boiling them in water for a few minutes, I enjoyed the classic 
and fun Lithuanian dish in the comfort of my own home. The little dumplings fit 
in my mouth and were not too filling, which I appreciated after filling up at mugę. 
The mouth-tingling grybai included gingerbread, hard frosting, and crunchy poppy 
seed on its bottom. These unique ingredients make it one of the most scrumptious 
Lithuanian desserts.

Linos Lithuanian Food of Toms River, NJ filled a table with premium meats, 
cheese, seed-filled breads and bacon-filled buns. Their meats take me on a salty 
adventure to my uncles’ farmlands in Lietuva. The meats are vacuum-sealed for 
freshness. Their nut and seed breads are so rich with dark flavor upon touching 
your mouth that you can’t help but buy a slice. While their prices are a bit on the 
upper end, you receive the premium quality goods you pay for.

By skautas vytis Clark Adomaitis



PAVASARIS 202013

Last Saturday (Nov. 9, 2019 - red.), we learned about 
the structure of Lietuvių Skautų Sąjunga (LSS). I grew 
up as an ateitininkė, so I had no previous knowledge of 
the various groups, levels and branches of LSS other than 
what I gathered from my friends. I knew that there are 
land scouts and sea scouts. 

It was when my boys started scouting that I began to 
learn the different levels and branches of LSS. We began 
from the beginning with liepsnelės and giliukai and now 
my oldest moved up to vilkiukai. 

I am part of a būrelis named Birutė Galdikas, which is 
part of the Aušros Vartų/Kernavės tuntas. Our tuntas also 
includes other draugoves, like Šešupės and Saulučių. Tun-
tai group into our midwestern (Vidurio) rajonas. 

I now understand about the different rajonai, which 
are all over the world and encompass all other Lithuanian 
scouts, but not those in Lithuania itself. The LSS regions 
in the US include the East Coast (Atlanto rajonas), Mid-
west (Vidurio rajonas) and West Coast (Ramiojo Vande-
nyno rajonas). We here in the Midwest are included with 
other cities such as Detroit and Cleveland. The overar-
ching three branches of LSS consist of Brolija for the men, 
Seserija for the women and Akademinis Skautų Sąjūdis 
for those who studied in college/university. 

Both Brolija and Se-
serija collectively have a 
vyriausias(ia) skautinin-
kas(ė) and vyriausio(s) 
skautininko(ės) pavaduo-
tojas(a). Akademikai have 
a president that oversees 
all the chapters. 

After that things begin 
to really get confusing for 
me. From what I unders-
tand, all three branches 
have representatives in Ta-
ryba. Taryba’s responsibili-
ty is to oversee the finan-
ces, rules, and procedures 
of LSS. Pirmija is a subset 
of Taryba and their role is to oversee the daily functions 
of the organization.

I am very thankful to be part of my būrelis and for sesė 
Onutė for helping me slowly understand more about Li-
thuanian scouts, their structure and their history.

Inga Radzevičius

The structure of LSS

Lapkričio 9 dieną, Židiniečių kandidačių susitikime, 
atidžiau susipažinome ir panagrinėjome LSS struktūrą, 
jos sudėtį ir pareigas.  Sesė Onutė Gecevičienė išsamiai 
paaiškino struktūros dalis. 

Priklausant šiai organizacijai ir jau skautaujant kelin-
tus metus, ne taip dažnai teko susimąstyti, kiek vadovau-
jančių žmonių įdeda savo laiko, daug darbo, kad ši organi-
zacija sėkmingai gyvuotų. Pamačius, kaip išsidėsčiusi šios 
organizacijos struktūra, iškilo klausimas – kodėl reika-
linga tiek daug aukščiau stovinčių, vadovaujančių asme-
nų pozicijų? Tačiau, įsigilinus į tai, kad LSS apima net 7 
rajonus penkiose šalyse ir veikia pagal valdžios nuostatus 
ne pelno siekiančioms organizacijoms, akivaizdu, kad LSS 
turi laikytis nustatytos tvarkos ir sandaros. O ir rajonų 
broliai ir sesės turi į ką atsiremti iškilus įvairiems klau-
simams. Didelė atsakomybė tenka LSS Tarybai, kuri  yra 
aukščiausias LSS vadovaujantis organas.

Lemonte veikiantys tun-
tai priklauso LSS Vidurio ra-
jonui. Tuntus sudaro drau-
govės, o draugoves skiltys, 
nuo kurių ir prasideda visas 
skautavimo kelias.

Smagu kas šeštadienį 
sueigose  matyti tiek daug 
skautaujančių vaikų, žinant, 
kad vieną dieną jie perims 
pasiaukojančių vadovų pos-
tus tęsti šią nuostabią skau-
tišką veiklą.

Gitana Variakojienė

LSS struktūra
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žiavime kuris įvyko 
birželio mėn. Salem, 
Massachusetts.

Fil. Vytenis Vilkas 
pristatė šios šventės 
prelegentą vs. s.v fil. 
Tomą Dundzilą ku-
ris atskrido iš Maine 
valstybės kur dabar 
gyvena.  Tomas  yra 
labai patyręs skauti-
ninkas, bet taip pat 
turi įdomią įstori-
nę giminystę su Los 
Angeles. Jo a.a. tėvas 
Antanas Dundzila 
baigęs universitetą 
atkeliavo į Los Angeles kur sparčiai dalyvavo akademikų 
veikloje 1955-1960m.  Fil. Tomas, rodydamas skaidres, įdo-
miai pakalbėjo apie Los Angeles veiklos praeitį ir taip pat 
apie dabartinę Los Angeles veiklą kuri buvo aprašyta Skautų 
Aide. (Los Angeles skautų veikla buvo plačiai aprašyta 2019 
no. 3 - red.) Tomas yra vienas iš redakcinės komisijos narių. 
Ypatingas įvykis buvo vyresnių skautų iškyla į Mt. San Gor-
gonio kalnus per Rambyno „Gamtos Globėjų“ stovyklą 2019 
metais.   

Programa tęsėsi su istorinių skaidrių pyne kurią atsiuntė fil. 
Audrius Aleksiūnas 95 metų jubiliejaus proga.

Užbaigėme šventę su „laužo“ dainomis, kurias pravedė jau-
nimas  ir su  tradicine „ Ateina Naktis“.

Buvo smagi popietė. Didelė padėka komitetui kuris suruo-
šė šventę – fil. Onutei Keblienei ir vyrui Vytui, iždininkei fil. 
Zitai Pollack, fil. Donatui Empakeriui ir fil. Albinui Sekui.

Iki sekančio parengimo.
Ad Meliorem!

Fil. Vytenis Vilkas

Spalio 20, 2019m. įvyko Los Angeles Akademikų metinė 
šventė. Šiais metais šventėme 95 metų Akademikų skautų ju-
biliejų nuo įsteigimo Lietuvoje.

Šventė prasidėjo su Šventomis Mišiomis Šv. Kazimiero pa-
rapijoje per kurias buvo įneštos Korp! Vyties ir ASD vėliavos. 
Po mišių šventė tęsėsi Lietuvių tautinių namų salėje kur su-
sirinko apie 45 akademikai ir svečiai.  Vėliavos buvo įneštos į 
salę ir sugiedojome Amerikos ir Lietuvos himnus.  Vytenis Vil-
kas, LA filisterių pirmininkas, pravedė susikaupimą už didelį 
būrį narių kurie iškeliavo į amžinybę per paskutinius metus: 
Vidmantas Variakojis, Laimis Venckus, Kunigunda Petrušienė, 
Vida Radvenienė, Aloyzas Mučinskas, Saulius Naujokaitis ir 
Regina Spirauskaitė.  Giminės kurie dalyvavo šventėje uždegė 
po žvakę už savo mylimuosius.

Toliau fil. Juratė Venckienė sukalbėjo maldą prieš valgį.  
Pavalgemė skanius pietus paruoštus šeimininkės Zitos Or-
fanos ir gėrėme vyną kurį parūpino fil. Donatas Empakeris, 
valdybos narys.

Po pietų tęsėme programą. Fil. Vytenis Vilkas perskaitė 
centro valdybos sveikinimą paruošta 95m. jubiliejaus progai.  
Fil. Dana Scola apibudino savo dalyvavimą Akademikų suva-

A.S.S Los Angeles Skyriaus Metinė Šventė

iš k: fils. Nida Variakojienė, Jūratė Venckienė, Onutė Keblienė, 
Birutė Viskantienė uždega žvakutes už tais metais mirusius 
akademikus skautus

Prie vėliavų Los Angeles filisterių 
pirmininkas fil. Vytenis Vilkas, senj. 
Aleksas Vilkas ir t.n. Danutė Scola

Metinės šventės dalyviai
Prelegentas fil. Tomas 
DundzilaNuotraukos V. Vilko
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Vydūno jaunimo fondo (VJF) valdyba perėmė pareigas 2010 
m. vasario mėn. 7 d. tarybos posėdžio metu. Valdybą sudarė 
penki asmenys: pirmininkas – fil. Gintaras Plačas, vicepirmi-
ninkė – fil. Jūratė Variakojienė, sekretorė – fil. Vida Brazaitytė, 
iždininkas – fil. dr. Arūnas Draugelis, reikalų vedėjas – fil. Leo-
poldas von Braun.

2013 metais prisidėjo fil. Aldona Rauchienė ir fil. Šarūnas 
Rimas. 2016 metais prisidėjo fil. Alina Meilytė-Dimas. Mūsų 
įgaliotinė Lietuvoje buvo fil. prof. dr. Jolita Kašalynienė.   

Per devynerius metus valdyba turėjo 56 oficialius posėdžius 
bei daugelį pasitarimų, suėjimų ir „posėdėlių” specifiniais reika-
lais ir specialių įvykių ruošai.

Perimant pirmininko pareigas, penki veiklos tikslai buvo:
1. sugalvoti, surasti naujų būdų sukelti finansinę paramą 

Fondui;
2. apgalvoti ir rekomenduoti patobulinimų originaliems 

Fondo įkūrimo tikslams;
3. surasti geresnių būdų praplėsti komunikacijos šaltinius ir 

plačiau paskelbti VJF egzistavimą, tikslus bei administracines 
funkcijas;

4. įgyvendinti būdus kaip VJF gali padėti Lietuvių skautų są-
jungai (LSS) ir Akademiniam skautų sąjūdžiui (ASS) būti jauni-
mui patraukliomis organizacijomis;

5. įjungti daugiau jaunų Sąjūdžio narių į Fondo veiklą ir 
administracinius darbus.

Valdyba jaučiasi, kad šie tikslai buvo įgyvendinti per devyne-
rių metų laikotarpį.

Devynerius metus Valdyba rūpestingai dirbo tęsti ir praplės-
ti Fondo tarnystę mūsų skautiškui, lietuviškui jaunimui ir stu-
dentijai.   Vienas pagrindinis ir esminis pakeitimas šioje tarnys-
tėje buvo žymus paskolų sumažinimas ir vietoje paskolų, didelis 
stipendijų skaičių padauginimas ir įteikimas.   Studentams vis 
darėsi sunkiau ir sunkiau atmokėti VJF duodamas paskolas.

Nuo 2010 iki 2018 metų Fondas parėmė daugiau 880 stu-
dentų su $702,408 stipendijomis. (Paskutinius kelerius metus 
įteikėme maždaug 100 stipendijų, apie $100,000, kiekvienais 
metais).   

Suteikėme $199,920 paramos organizacijoms bei projek-
tams – iš šių, $154,939 Lietuvių skautų sąjungai ir Lietuvos 
skautijai. Sudėjus šias sumas, Fondas parėmė jaunimą ir projek-
tus $902,328 suma – beveik vienu milijonu dolerių.

Įkūrėme daug naujų vardinių stipendijų mūsų Lietuvos ir 
užsienio jaunimui – Liautaud $10,000 stipendijos (trys per me-
tus), Nijolės Banienės $5,000 stipendija, prof. Romo Viskantos 
$2,500 premijos (I vieta - $1,500, II vieta - $1,000), Vydūno vy-
dūnistikos $1,000 premija, Tallat-Kelpšų $1,000 stipendija, dr. 
Tomo Remeikio $500 stipendija ir fil. Vytauto Mikūno $1,500 
premija pavyzdingui, veikliam, veiklei adademikui skautui, 
skautei, kuris, kuri deda pastangas pagyvinti Akademinio skau-

tų sąjūdžio veiklą.
Dundzilų šeimos pastangomis įkurtas fil. Antano Dundzilos 

fondas paremti tyrinėjimus ir leidinius, kurie pasauliui primina 
šaunias Lietuvos partizanų kovas ir žiaurius priespaudos metus 
bolševikų/sovietų okupacijos metu.

Nuo 2009 – 2018 m., fil. Leopoldo von Braun gabumo in-
vesticijoms dėka, Fondas uždirbo $693,276 iš mūsų investici-
jų ir dividendų. Gavome $394,825 iš mūsų dosnių rėmėjų ir 
$276,280 iš asmenų, kurie įkūrė naujas stipendijas mūsų jauni-
mui.  Net su beveik milijono dolerių pagalba studentams ir or-
ganizacijoms, Fondo vertė („net value”) vis vien pakilo $115,582 
per šį laikotarpį.

Suorganizavome daugiau kaip vienuolika ypatingų švenčių 
ir minėjimų pagerbti mūsų žymūnus, atšvęsti jubiliejus bei pri-
sidėti prie lietuviškosios visuomenės kultūrinių parengimų.

Valdyba padarė didelę pažangą patobulinti mūsų adminis-
tracijos veiklos metodiką:

įkūrė naują tinklalapį bei „Facebook” puslapį; sukūrė ir 
įvykdė metinį spaudos planą praplėsti VJF žiniasklaidą Šiau-
rės Amerikoje, Lietuvoje ir Australijoje. Stipendijų aprašymai ir 
anketos, įvairios nuorodos bei žinios apie mūsų veiklą lengvai 
randamos internete ir lietuviškoje spaudoje.

Patobulinome mūsų aukotojų ir aukų „ACCESS database” 
programą gauti įvairesnių analizės bei raportavimo galimybių; 
pradėjome stipendininkų duomenų bazę tiksliau sekti kam, kur 
ir kiek teikiame paramos mūsų jaunimui; įkūremė „Vydunas 
Youth Fund, Inc. Policies and Procedures” žinyną sukaupti visas 
anketas, nuorodas bei kitas administracines žinias vienoje vie-
toje dabartinei bei ateities valdyboms.

Vydūno jaunimo fondo 65-mečio proga fil. Aldona Rauchie-
nė ir fil. Vida Brazaitytė suredagavo 2007 – 2017 metų veiklos 
įstorinį leidinį, sužymėdamos smulkesnes žinias apie Fondo de-
šimtmečio veiklą Lietuvoje ir išeivijoje.

2010-2019 Vydūno jaunimo fondo valdybos pirmininkas
    fil. Gintaras Plačas

VJF valdybos 2010 – 2019 veiklos apžvalga

2016-2019 Vydūno jaunimo fondo valdyba: raštinės admi-
nistratorius fil. Šarūnas Rimas, sekretorė fil. Vida Brazaitytė, 
investicijų vedėjas fil. Leopoldas von Braun, vicepirmininkė fil. 
Aldona Rauchienė, pirmininkas fil. Gintaras Plačas, ryšininkė 
su visuomene fil. Jūratė Variakojienė, iždininkas fil. dr. Arūnas 
Draugelis, jaunimo atstovė fil. Alina Meilytė-Dimas.
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A. a. fil. Vytautas Mikūnas buvo ilgametis Vydūno jaunimo fondo (VJF) valdybos pirmininkas (1970-2006). Fil. Mikūnas 
buvo išrinktas Korp! Vytis Garbės nariu ir apdovanotas Geležinio Vilko ordinu už nuopelnus Lietuvai, lietuviškai skautijai bei 

nepailstamą darbą Vydūno jaunimo fonde. Norėdamas pagerbti šį nusipelnusį asmenį, Fondas įsteigė „Fil. Vytauto Mikūno 
premiją”. Ši premija įsteigta minint Fondo veiklos 65-metį 2017 03 23 ir bus teikiama pasižymėjusiam/pasižymėjusiai skautui 

akademikui/skautei akademikei kiekvienais metais kol bus pranešta, kad nebegaliojanti.

Premijos tikslas - kiekvienais metais pagerbti ir pažymėti veiklų, veiklę Akademinio skautų sąjūdžio (ASS) narį, narę, 
kurie prasmingai prisideda prie Sąjūdžio veiklos; taip pat skatinti kitus atgaivinti organizacijos veiklą.

Pirmuoju Fil. Vytauto Mikūno premijos laureatu tapo buvęs Akademinio skautų Sąjūdžio Centro vadijos pirmininkas 
fil. Ričardas Chiapetta.,  o praėjusiais metais laureate tapo Australijos Sąjūdžio skyriaus vadovė fil. Eglė Garrick.

Abu Fil. Vytauto Mikūno premijos laureatai įprasmina Akademinio skautų sąjūdžio šūkį 
AD MELIOREM! – „Vis geryn, vis aukštyn“. Tebūna jie pavyzdys ateinančioms ASS narių kartoms!

       fil. Vida Brazaitytė,
       Vydūno jaunimo fondo valdybos pirmininkė

FIL. VYTAUTO MIKŪNO PREMIJA
PASIŽYMĖJUSIEMS AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO NARIAMS

2018 m. LAUREATĖ

2018 m. laureate tapo s. fil. Eglė Gar-
rick. Sesė Eglė buvo „Aušros“ tunto Si-
dnėjuje tuntininke, 2012-2016 metais 
buvo Sidnėjaus „Židinio“ tėvūne bei Lau-
rinaičio fondo ex officio patikėtine. 

Skautų akademikų veikla LSS Austra-
lijos rajone buvo beveik dingusi. 2015 m. 
sesė Eglė tapo Australijos rajono ASS pirmininke; jos tikslas buvo 
atgaivinti ASS veiklą Australijoje per X Tautinę stovyklą Melbur-
ne 2018 sausio 2-12 d.d. Savo lėšomis naujoji Australijos rajono 
ASS pirmininkė lankėsi 2016 m. Čikagos ASS skyriaus Metinėje 
šventėje ir 2017 m. Kaune SSO Metinėje šventėje užmegzti ryšius 
su skautų akademikų vadovais bei nariais, tuo pačiu paraginti 
juos dalyvauti Australijos Tautinėje stovykloje 2018 m. Sesė Eglė 
buvo ne tik X Tautinės stovyklos Melburne viršininko pavaduo-
toja bei ASS pastovyklės viršininke – ji sėkmingai vadovavo ASS 
„Studijų dienoms“ stovyklos metu, kuriose dalyvavo ASS nariai iš 
Amerikos, Kanados ir Australijos bei SSO nariai iš Lietuvos. Tai 
buvo pirmą kartą per 25-erius metus, kad Australijos rajono sto-
vykloje buvo ASS pastovyklė! Valio sese Egle! Stovyklus metu 5 
skautai ir skautės tapo ASS kandidatais, po stovyklos prisidėjo dar 
viena kandidatė (pirmieji kandidatai po 25-erių m.).

Sesė Eglė veikli ir kitose lietuvių organizacijose. Ji yra Pasaulio 
lietuvių bendruomenės (PLB) valdybos narė, nuo 2015 m. PLB 
Finansų ir lėšų telkimo komisijos pirmininkė. 2014-2016 buvo 
Australijos lietuvių bendruomenės Krašto valdybos vicepirmi-
ninkė. Nuo 2011 m. priklauso „Global Lithuanian Leaders“ orga-
nizacijai.  Yra ruošusi ne vieną minėjimą/renginį Sidnėjaus lietu-
vių bendruomenėje.

2019 m. LAUREATAS

Praėjusių metų Fil. Vytauto Mikūno 
premijos laureatas – v. s. fil. dr. Robertas 
Vitas. Ilgametis „Lituanicos“ tunto skau-
tas, buvęs tuntininkas, adjutantas, sekre-
torius, vadovas ne vienoje stovykloje. Šiuo 
metu tunte veda „Eagle Scout“ programą. 
Brolis Robertas yra Akademinio skautų 
sąjūdžio elektroninio skyriaus vadovas, Čikagos Sąjūdžio skyriaus 
Korp! Vytis tėvūnas bei Vydūno jaunimo fondo tarybos vicepir-
mininkas. Praėjusių metų lietuvių skautijos 100-mečio Tautinėje 
stovykloje Rake vienas iš skautų akademikų pastovyklės progra-
mos koordinatorių. Negalime pamiršti, kad brolis Robertas buvo 
vienas iš CAMP RAKAS „Vis budėsime!” vajaus varomųjų jėgų.

Norėčiau pacituoti kelis sakinius iš rekomendacijos broliu 
Robertui: „Brolis Robertas yra vienas iš šiandienos didžiausių 
patriotų, kuris siekia išsaugoti lietuvių kultūrą ir istoriją. Būda-
mas Lituanistikos tyrimų ir studijų centro tarybos pirmininku, jis 
praveda paskaitas apie centro darbus, kodėl yra svarbu išsaugoti 
lietuvišką kultūrinę ir istorinę medžiagą“. Kita citata: „ Per Tautinę 
stovyklą 2018 metais brolis Robertas padėjo 15 kandidačių/jun-
jorų užbaigti programą ir duoti pasižadėjimą. Kandidatės/jun-
jorai buvo iš Čikagos, Bostono, Niujorko, Detroito ir Australijos. 
Šiuo metu turime nemažai kandidačių/junjorų iš visų tų vietovių 
pridedant Los Andželas ir Vašingtoną. Brolio Roberto Vito dėka, 
Akademinis skautų sąjūdis tikrai toliau gyvuos“.

Visus v. s. fil. dr. Roberto Vito nuopelnus bei organizacinės 
veiklos darbus sunku išvardinti – tai užimtų ne vieną puslapį. 
Vydūno jaunimo fondo valdyba bei taryba labai didžiuojasi savo 
tarybos vicepirmininku. 

Sveikiname sesę Eglę ir brolį Robertą!



18

Rako stoyvklos šokiai visada yra smagūs. Ne - stovykliniai 
rūbai (ne tamsiai mėlyni), angliška muzika, ir smagios šviesos. 

Pereitą rudenį, (2018 m. - red.) baigiau daktarato mokslus 
ir šį pavasarį pradėjau dirbti vaikų fizioterapiūte. Taigi neteko 
vadovauti Rako stovykloje pilnas dvi savaites, bet galėjau nu-
važiuoti į Custerį per Didijį Savaitgalį dalyvauti stovykloje ir 
padėti pritsių vadovei. Atvažiavau penktadienį, įsikūriau, persi-
rengiau į skautišką uniformą, ir bėgte į vakarienę. Po vakarienės 
buvo lankymas, pilnos stovyklos vėliavų nuleidimas, “Vienybės” 
pastovyklės (skaučių pastovyklės) vėliavų nuleidimas, ir tada – 
ŠOKIAI! Reikėjo dar kartą persirengti, ir kaip viena pastovyklė, 
nuėjome į pastogę šokiams. 

Kaip visada, šokiai buvo smagūs. Po keletą valandų, matė-
me žaibuojančius dangus ir plėvesuojančias medžių viršūnes. 
Ir štai, gavome žinias, kad bus “severe thunderstorm warning”. 
Mes kaip vadovai žinojome, kad gal reikės naktį eiti į nustatytas 
pastovyklių saugiąs vietas – pastatai pastatyi iš cemento. Šokių 
paskutinė daina visada būna “American Pie”; niekas neprisime-
na kodėl, bet tai yra Rako tradicija. Kai tik išgirdome dainos 
pradžią, pradėjo lyti ir girdėjome griaustinį. Iš karto, pasilikę 
skautai pradėjo tvarkyti šiūkšles ir sudėti stalus atgal po pastogę. 

Šokiai, griaustinis ir vienybė

Nuotraukos Rimos Lintakaites

Sesė Žiema net sakė, “buvo juokinga, kad mes nešėme stalus pa-
gal taktą dainuojančios dainos”. Greitai sugrįžome į pastovykles 
ir mums sesė Judita pasakė “negalite eitį į pastovyklę.”

Girdėjome tris ilgus švilpukus (Rako stovyklos signalas eiti 
į saugias vietas), ir girdėjome žinias iš sesės Aušros, stovyklos 
direktorės, per radijas “visi eina į savo saugias vietas. Dabar.” 
Iš karto žinojome, kad darosi baisu. Jaunos paukštytės buvo 
nuneštos iš lovų į saugias vietas (jau dabar 12:30vr šeštadienį), 
skautės atbėgo nešdamos dekius ir užsimavusios skirtingus 
batus (tuos kuriuos greitai rado, tik kad būtų viena ant kairės 
kojos ir viena ant dešinės), prityrusios skautės ir vyr skautės 
kandidatės tiesiai iš šokių atbėgusios, ir vyr skautės prižiūrėjo 
visas. Sutilpome visos 45 sesės į virtuvę, atsisėdome ant grindų, 
ir pradėjome laukti. Paukštytės buvo išbalusios, dvejom prit-
sėm galvas skaudėjo (krito šakos ant galvų), bet vyr skautės, 
kaip visados, šypsojo. Dalis vyr skaučių įžodžio yra “būti pa-
vyzdžiu jaunesniesiems”, taigi, visada gali pasitikėti vyr skau-
tėmis tokiose įvykiuose. Vyr skautės pasikvietė paukštytes ant 
kelių, susikaupėme, ir pasimeldėme. Turėjau nufilmuoti šį mo-
mentą: visos persižegnavo ir girdėjosi “Sveika Marija” ir “Tėve 
Mūsų”. Mano širdis pragiedrėjo pamačiusi visą pastovyklę su-
sėdusią kartu. Taip ir prasidėjo mūsų dviejų valandų seseriš-
kumo vidurnakčio balius. 

Sesės Adriana, Sonya, 
Kotryna, ir Adrian dainuoja

Šokiai

Nukritęs medis

Sesė Miglė praveda dainą 
visom sesėm

Sulūžęs staliukas ir kėdė bet mūsų kuo-
ras (kur laikome įrankius) dar stovėjo!

Sesės Kristutė ir Amelytė 
miega sesei Žiemai ant pečių

Per šias dvi valandas, mes 
daug dainavome - “Laužai 
liepsnoja”, “Mylėjau mergelę”, 
ir kokias kitas dainas radome 
dainorėlyje! Sesės Miglės gim-
tadienis buvo penktadienį, ir 
kažkas jai įteikė tris Fruit Lo-
ops dėžes kaip dovaną. Jinai 
mielai pasidalino su visom. 
Nebuvo užtenkamai pieno 
visom, tai gėrėme vandenį. 
(Visą šeštadienį mūsų juokas 
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buvo, kad tiktai norime valgyti Fruit Loops ir gerti vandenį!) 
Kai susėdome valgyti Fruit loops, sesė Miglė net ištarė, “Man čia 
beveik per smagu. Mes visos kartu, ir turime Fruit Loops ir van-
dens – puiki kombinacija!”. Po tų dvejų valandų, girdėjome per 
radijas, kad galėjome eiti atgal į pastovykles. Mūsų viršininkė ir 
pavaduotoja pirmos išėjo peržiūrėti rajoną, kad būtų saugu. Kai 
jos sugrįžo, mes greit bėgome atgal į palapines atsigulti. Jau buvo 
antra valanda ryto, ir visos buvo pavargusios. 

Iš ryto, girdėjome kitų pastovyklių jų saugių vietų nuotykius. 
Nerijos pastovyklėje, sesės jūrų skautės sudainavo “Ilgiausių 
metų” sesei Majai vidurnaktį. Kai gavo žinias, kad galėjo eiti 
atgal į palapines, Nerijos pastovyklės vadovės išėjo peržiūrėti 

Vadovavimas yra skautavimo pagrindinis tikslas. Tapdamas 
vyresniojo laipsnio skautu - žengi keliu kaip pavyzdys jaunes-
niesiems ir tad privalai pristatyti save palankiai, bei atsakingai 
atlikti savo pareigas. Tai nėra lengvas darbas bet toks kuris pa-
lieka žmogų su dideliu pasitenkinimu. Norint pagęrinti ar pa-
stiprinti savo sugebėjimą vadovauti bei mokyti jaunąją kartą 
reikia tik pasistengti. Gintaro Vadovių ir Ąžuolo Mokykla tad ir 
moko mūsų kandidatus, tai yra mūsu būsimuosius vadovus, ne 
tik vadovavimo taktikos, bet ir skautavimo būdų norinti atsiekti 
šį svarbų lygį.

Vienas iš pačių svarbiausių įgūdžių yra bendravimas. Ben-
dravimo būdai yra įvairūs: aptariami kultūriniai, socialiniai, 
švietimo, buitiniai reikalai. Tai vyksta kai daugelis žmonių kar-
tu kalba bei perduoda vienas kitam naują informaciją, žinomas 
žinias, patarimus. Ši informacija ateina žmonėms matant, klau-
sant, girdint, jaučiant. Daugelis žmonių saugo šias nežinomas 
žinias savo smegenyse – tik tada šios žinios tampa žinomos ir 
galima jas atgauti net pripažįstant naujus duomenis. Nors pri-
siminti prisiminimus kartais būna sunku, bet neįmanoma jų 
visų  užmiršti. Suteikant informaciją kitam reikia kuo aiškiau 
bei vaizdingiau ją išaiškinti. Kartais žinios gali būti išsiųstos bet 
atmestos iš dalies dėl motivacijos, konflikto, patirties, asmeninio 
nemėgimo, išsiblaškymo bei požiūrio. Dėl to aiškus bendravi-
mas yra labai svarbus perduodant arba priimant informaciją.

Daugelis žmonių atsimena maždaug 11 procentų klausant, 
o 83 procentų matant. Norint mokyti jaunesniuosius efektyviai, 
reikia išbandyti visas vaizdines priemones, nes tik tada galėsi 
sudominti mokinius. Mokymosi trikampis įrodo individual at-
siminimą per tam tikrą laiką. Po dvejų savaičių, mes prisimina-
me 10 procentų ką mes skaitėme, 20 procentų ką mes girdėjo-
me, 30 procentų ką mes matėme, 50 procentų ką mes matėme ir 
girdėjome, 70 procentų ką mes skaitėme ir 90 procentų ką mes 
sakėm bei darėme. Nuolat naujos žinios liks atmintyje tik tada 
kai stengsimės jas išsaugoti – turi būti noras šią informaciją iš-
laikyti, turi būti noras daugiau gyvenime išmokti. Esant vadovu, 

tavo atsakomybė yra pa-
dėti mokiniams atsiminti 
kuo daugiau tavo žinių bei 
patarimų. Tik tada darbas 
pilnai ir teisiklingai bus 
atliktas – nauji duomenys 
įvertinti ir išsaugoti.

Apart bendravimo bū-
dais, pavyzdingas vadovas 
turi būtinai pristayti savo 
pozityvią nuomonę arba 
pamokymą. Sąžiningas 
vadovas turi pirmų pirmaiusia gerbti savo darbą ir savo parei-
gas. Jeigu jis bus pasiryžęs vesti ir mokyti – bus pasiryžę ir jau-
nieji. Vadovas visuomet vykdo kitų reikalavimus, ypač vyresnių-
jų, ir laikosi taisyklių. Tai nereiškia kad vadovas laukia patarimų 
ar įsakymų,bet iš kart pradeda darbą ir pabaigia. Paslaugus va-
dovas turi dirbti sunkiau ir daugiau negu kiti dalyviai būrely-
je – individualas turi būti pripratęs vadovauti darbui baigiant.  
Dažniausiai vadovas turi pripažinti darbą bei reikalingą takti-
ką jį užbaigti. Grupės nariai gali matyti, kad vadovo tikslas yra 
nukreiptas link užduoties į vykdymo – tai reiškia, kad vadovas 
yra iškalbingas, protingas, ramiai žvelgia į visas situacijas, gerbia 
visus dalyvius ir visada kuo daugiau ir atviriau bendrauja.

Kai pasižadi būti vadovu ir vadovauti jaunesniesiems, tad 
pasižadi gerbti ir įvykdyti šį pažadą. Vadovavimas yra ne tik 
skautavimo tikslas, bet taip pat ir gyvenimo. Kiekvienas žmo-
gus turi žinoti kaip artimiems padėti, kaip ištiesti ranką drau-
gui arba tam kuris dar daug nežino. Tai yra tavo pasirinkimas 
tapti vadovu, bet tie kurie šį pasirinkimą įvykdo, tampa patys 
svarbiausi ateities keitimo asmenys – tie kurie nori pakeisti ga-
lutinius rezultatus arba padėti artimui kuris neišdrįsta prašyti 
pagalbos, visada pasiruošia padėti silpnesniam ir mažesniam.

Goda Orentaitė

GVAM 2012 skautiška vadovavimo tema

pastovyklę su nešiojamomis  batereikomis ant galvos (“head 
lamps”). Lituanikos pastovyklėje, keli vilkiukai net nepabudo – 
vadovai miegančius brolius nunešė iš palapinės į tualetus ir atgal 
į palapines. Virtuvės šeimininkai nuskuto visas bulves sekančiai 
vakarienei antrą valandą ryto.

Aš stovyklauju Rako miškuose 26 metus, ir pirmą kartą savo 
prisiminimuose visa stovykla turėjo sėdėti cementiniuose pas-
tatuose pasikavoti nuo audros. Nors nebuvo smagu sėdėti susi-
grūdusioms dvi valandas, galiu sakyti, kad tikrai mačiau įgyven-
dinimą mūsų pastovyklės vardo – “Vienybė”.

ps fil Rima Lintakaitė
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Koronaviruso pandemijos akivaizdoje Lietuvos skautai 
susivienijo teikiant reikalingiausią pagalbą Lietuvos gyven-
tojams. Skautų savanoriai ne tik budi skambučių centruose, 
bet ir įrengia bei prižiūri karantinavimosi patalpas, atsiliepia 
į savivaldybių bei gyventojų pagalbos prašymus. 

Esant kitoms aplinkybėms, Lietuvos skautų vadovai šiuo 
metu intensyviai ruoštųsi vasaros stovyklų sezonui bei vestų 
edukacines sueigas vaikams. Visgi, Lietuvoje paskelbus ekstre-
malią padėtį, skautų organizacijos labai greitai persiorientavo, 
tradicines veiklas iškeisdamos į visapusę pagalbą kovoje su 
koronavirusu. 

Šiuo metu savanorišką pagalbą Vilniaus mieste teikia šim-
tas skautų, dar daugiau nei šimtas – kituose Lietuvos mies-
tuose. Skautai prisijungė prie iniciatyvos „Stiprūs kartu“, ko-
ordinuoja dalį savanorių srautų, padeda senjorams išnešioti 
maistą, medikamentus, budi viešojo transporto stotelėse, ope-
ratyviai reaguoja į savivaldybių pagalbos prašymus. 

Skautų iniciatyva pradėta akcija „Antivirusas“, kurios metu 
skautai kabina informacinius pranešimus apie koronaviruso 
pavojų ir apsisaugojimo nuo jo būdus, palikdami ir savo kon-
taktinę informaciją. Šiuo metu skaičiuojama, kad informaciją 
pasiekė daugiau nei 1000 laiptinių visoje Lietuvoje. 

Pasak Lietuvos skautijos vyr. skautininkės Ievos Brogienės, 
pasikeitusi situacija paveikė ir skautiškų organizacijų ritmą. 

„Pavasaris mums – sugrįžimo į gamtą ir aktyvaus skau-
tavimo metas. Visgi dabar gamta pasidžiaugiame nebent 
pavieniui ir esame visa galva pasinėrę į kovą su pandemiją. 
Skautų veikloje pabuvę žmonės nebijo būti tikrais piliečiais, 
išmoksta būti atsakingais, sprendžia problemas neatidėlio-
jant, geba dirbti komandoje, mokosi iš pavyzdžių ir klaidų, 
o dabartinėje pandemijos situacijoje yra pats geriausias mo-
mentas pritaikyti žinias ir mokytis iš realios situacijos. Fron-
to akiratyje iškart pasimatė kaip sėkmingai veikia skautų 

struktūrinis mąstymas ir 
bendradarbiavimas. “, - tei-
gė sesė Ieva. 

Ji pastebi, kad gebėjimas 
greitai orientuotis netikėto-
se situacijose ir prisitaikyti 
prie besikeičiančios aplin-
kos yra viena iš pagrindinių 
savybių ugdomų skautiško-
je veikloje. „Ar pasigaminti 
maisto ant laužo miške, ar 
budėti savanorių „karštojo-
je linijoje“ – skautas privalo 
būti pasiruošęs savo įgū-
džius panaudoti ten, kur jie 
labiausiai gali būti naudingi. 
Be galo didžiuojuosi skautų 
vadovais, kurie ne tik sava-
noriauja teikdami būtinąją pagalbą, bet ir randa laiko ir to-
liau nuotoliniu būdu dirbti su vaikais. Tai tik parodo, kad bet 
kokioje situacijoje mes galime rasti tinkamą išeitį“, - sakė sesė 
Ieva. 

Lietuvos skautija – didžiausia skautiška jaunimo orga-
nizacija, vienijanti virš 3000 narių visoje Lietuvoje. Su šukiu 
„Dievui, Tėvynei, Artimui!" skautija ugdo kūrybingą ir savimi 
pasitikintį žmogų, kuriam svarbi jo šalis ir jį supanti aplinka. 
Skautavimas – ne tik vasaros stovyklos ar laisvalaikio užsiė-
mimas – tai proga prisijungti prie milijonus žmonių visame 
pasaulyje vienijančio jaunimo judėjimo, patirti begalę nepa-
mirštamų nuotykių ir prisidėti kuriant geresnį pasaulį!

Lietuvos skautijos komunikacijos koordinatorė 
Urtė Petrulytė

Iš miškų į priešakines linijas kovai su virusu

Iš k. Sesė Urtė Alksninytė (Lie-
tuvos skautija), sesė Girmantė 
Vaitkutė (Lietuvos skautų 
sąjunga) ir sesė Dr. Gabija 
Didžiokaitė (Lietuvos skautija) 
budi skambučių centre.

Lietuvos skautijos sesė Milda Bacevičiūtė Misiūnė duoda kraują 
karantino metu.  Sesės Mildos asmeninė nuotrauka.

Skautai savanoriai Vilniuje pertvarko sporto salę į karantino 
ligoninę.  Komandoje Laura Kriščiūnaitė, Milda Lizzi, Agnė Vi-
čkačkaitė, Liepa Černiūtė, Kristijonas Čepelė ir Karolis Žemaitis.  
Vieno nesimato nuotraukoje.  Nuotraukos autorius Denis Vėjas.
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Kovo 8 d. 2020 Los Angeles – vyko Lietuvių Skautų Sąjun-
gos, Ramiojo Vandenyno rajono skautų Kaziuko mugė. 

Jau virš 50+ metų Los Angeles skautai ruošia Kaziuko mu-
ges Šv. Kazimiero parapijos patalpuose. Pagal metinę tradici-
ją, skautai paskiria garbės narį kirpti atidarymo kaspiną. Šiais 
metais buvo keletas kaspino kirpėjų: sesė Lionė Vilimienė 
ir mūsų du nauji tunininkai - sesė Ringailė Barysaitė ir bro-
lis Gintas Šlapkauskas. Lionė Vilimienė šiais metais švęs 103 
metų gimtadienį. Jinai mūsų vyriausia skautininkė Los Ange-
les. Jinai pradėjo skautauti Voketijoje karo laiku ir jau virš 68 
ištisus metus skautauja čia Los Angele ir jinai nėra praleidus 
nei vienos Los Angeles Kaziuko Mugės. Valio sese Lione!

Rambyno stovyklos 50 metų septiko sistema nebegalėjo 
išsilaikyt per pereitą stovyklą. Mugės laikų rinkome lėšų dėl 
naujos sistemos. Kaip matote nuotraukoje, buvo labai smagi 
lėšų rinkimo veikla!

s. fil. Nida Variakojienė

LA Kaziuko mugė 2020

Atitaisymas.
Paskutiniame SA numerį, pamiršome išvardinti nuotraukų autorius. Bendra LA tuntų nuotrauka Zigmo Woodward psl. 16, 
visos kitos nuotraukos Tomo Pakucko psl. 16-17.

Mugės atidarymo kaspino kirpėjai:
Iš k: Palangos Tunto tuntininkė sesė Ringailė Barysaitė, sesė 
Lionė Vilimienė ir Kalniškio Tunto tuntininkas brolis Gintas 
Šlapkauskas

Los Angeles vyriausia skautininkė sesė Lionė Vilimienė atšves 
103 metų jubiliejų šiais metais!

Sesė Rasa Hendrickson sukūrė 
šio iššūkio ženkliuką

Renkame Rambyno stovyklavietei naujai septikos sistemai lėšų! 
Sesės iš k: RV Rajono Vadė Sigutė Miller, Tara Barauskaitė, Jen-
nifer Reivydienė, Nida Variakojienė

COVID-19 Krizės 
metu atsiranda geras lai-
kas įsigilinti ir įvykdyti 
mūsų skautišką pagrindą 
- "Dievui, Tėvynei, Arti-
mui". Los Angeles skautai 
pakviesti prisidėti prie 
šeimos projektu - "Pade-
dame Artimui".  Čia iššū-
kis daryti gerus darbelius 
per šią krizę - padėti ne 
tik šeimos nariams, bet ir 
kaimynams ir mūsų ben-
druomenei.
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Šių metų vasario 1 d. Židinietės kandidatės pravedė 
paukšytėms pirmosios pagalbos sueigą. Židinietės sesės 
Dženeta, Danutė, Alisa, Gitana, Inga, Ieva ir Lina paruošė 
tris stotis. Pirmoje stotyje židinietės supažindino paukšty-
tes su įvairių rušių termometrais, kaip matuoti temperatūrą 
ir kokiu atveju iškviesti 911 pagalbą. Buvo paaiškinta kaip 
svarbu žinoti savo namų adresą ir telefono numerį. Pauk-
šytėms labai patiko matuoti savo širdies pulsą ir deguonį. 
Sekančioje stotyje židinietės išmokė kaip reikia suteikti pir-
mąją pagalbą nusideginus, įsipjovus ir užspringus. Trečioje 
stotyje paukštytėms paaiškinta apie žaizdų aprišimą susi-
žeidus ir ką daryti kai iš nosies bėga kraujas. Buvo malo-
nu matyti besiklausančių paukštyčių veidelius ir šypsenas. 
Smagiai praleistas laikas kartu greitai prabėgo.

 
Lina Gvildienė

      Židiniečių kandidatė

Pirmosios Pagalbos Sueiga

Alisa Cunningham, Inga Radzevičius ir Gitana Variakojienė

Ieva ir Danutė

sesė Alisa matuoja paukštytėms temperatūrą

Lina Gvildienė

Dženeta Drilinga

Nuotraukos iš Židiniečių 
kandidačių archyvų
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Kalbininkas Kazimieras Jaunius
(Lietuvos Kalbos specialybė)

Kunigas Kazimieras Jaunius yra lie-
tuvių kalbininkas. Jis gimė gegužės 19 
d. 1848 m. Lembas, Lietuvoje, Ir mirė 
Kovo 9 d. 1908 m. Saint Petersburg, 
Rusijoje. Jis mokytis pradėjo Rietavo 
lenkiškoje trijų klasių mokykloje, nes 
tuo metu lietuviškų mokyklų nebuvo. 
Vėliau jis įstojo į kunigų seminariją. 
Baigęs  kunigų seminariją, K. Jaunius 
1875 m. birželio 8 d. buvo įšventintas į 
kunigus. 1879 m. įsigijo teologijos magistro laipsnį. Jaunius taip 
pat parašė originalią lietuvių kalbos gramatiką bet rašė mažai, 
tiesiog nemėgo rašyti. Jo gramatika „Lietuviškas kunigo Jau-
niaus kalbamokslis“  vėliau gramatika buvo išversta į rusų kalbą 
ir 1911 m. išleista Peterburgo Mokslų Akademijos. 1898 m. Įgijo 
dėstytojo pareigas Saint Peterburgo Romos katalikų teologijos 
akademijoje. 1906 m. Jaunius sustojo mokyti ir mirė 2 metus po.

sl Kotryna Gučiūtė

Lietuvių skautų įkūrėjas – Petras Jurgėla
(LSS Istorijos specialybė)

Skautai pirmą kartą į Lietuvą atkeliavo 1909 m. kai Lietu-
va vis dar buvo Rusijos dalis. Pirmąją skautų grupę lietuvių 
kalba 1918 m. įkūrė Petras Jurgėla. Petras Jurgėla gimė 1901 
m. rugsėjo 30 d. Netoli kur jis gimė, nebuvo nei vienos lietu-
viškos mokyklos, todėl jis buvo priverstas lankyti lenkų mo-
kyklą. Jis toliau mokėsi rusų vidurinėje mokykloje. Daugelis 
jo draugų buvo skautai, todėl jis įstojo į Lenkijos skautus. 
Vėliau įstojo į rusų skautų grupę. Grįžo į Lietuvą, kur baigė 
gimnaziją, ir įsteigė pirmąją Lietuvos skautų grupę. 1924 m. 
Lietuvos skautų asociacija buvo įregistruota kaip Pasaulio 
biuro narė. LSS dabar turi grupes visame pasaulyje.

sl Amelia Hoch

Lietuvių skautų įkūrėjas – Petras Jurgėla
(LSS Istorijos specialybė)

Petras Jurgela was born August 30, 1901 in New Jersey. In 
1915 as a high school freshman he began planning for sco-
uting activities, created įstatai and wrote a scout handbook. 
In 1918, he attended an Ateitininkų meeting at Vytauto high 
school where he did a presentation about scouting. After the 
presentation, two girls and ten boys created the first skiltis. In 
1918 on November 1st, at Vytauto high school, was the first 

sueiga. November 1st, 1918 is considered the beginning of Li-
thuanian scouting. He assumed many roles within Lithuanian 
scouting, for example, in 1923, he became the editor of the 
scouting journal “Skautas”.

After graduating high school, Petras Jurgela attended a mi-
litary training school and after graduation he enlisted in the 
army where he served until 1930, reaching the rank of captain. 

In 1931, he returned to the US and until 1932 he wor-
ked at “Draugas”. From 1932 to 1935 he helped organize the 
Darius and Girėnas flight across the Atlantic Ocean. From 
1933 to 1935 he was the director of a Lithuanian school in 
Chicago. From 1937 to 1938 he was the editor of the ne-
wspaper “Vienybė”. He was involved in the publication of 
several other newspapers. Petras Jurgėla died February 19, 
1992 in New York.

sl Ona Kriaučiūnaitė

Lord Robert Baden-Powell –
The Brown Sea Scout Camp
(Lord ir Lady Robert Baden 
Powell Žinovės specialybė)

After his famous success during 
the Boer War and the Siege of Mafe-
king, Baden Powell wanted to intro-
duce his scouting and military skills 
to young boys back at home. He held 
an experimental camp to test out his 
ideas. Later, Charles van Raalte invi-
ted Powell to host it on Brownsea Island, which he agreed to. 
The island perfectly suited his needs. It provided 560 acres of 
woodland, open areas and two lakes.

Živilės draugovės rašiniai

Kun. Kazimieras 
Jaunius

Baden Powell

Sesė Audra (pirma iš kairės) pamokino Živilės draugovės seses 
apie Baden Powell



24

On August 1, 1907 Baden 
Powell founded the Brownsea 
Island Scout Camp. It was plan-
ned to be 8 days and attended 
by 20 boys from mixed backgro-
unds. 10 of the boys were from 
the Boys of Brigade in Poole and 
Bournemouth. The other 10 boys 
were from public schools.

In the Brownsea Island Camp 
boys participated in activities 
centered around camping, ob-
servation, woodcraft, chivalry, 
lifesaving, and patriotism. They 
were arranged into the multiple 
patrols; Wolves, Ravens, Bulls, and Curlews. Although they 
did not have uniforms, the boys wore khaki colored scarves 
and were presented with brass fleur-de-lis badges, the first 
use of the Scout emblem. Also, they wore a colored knot on 
their shoulder to indicate their patrol. Green for Bulls, blue 
for Wolves, yellow for Curlews, and red for Ravens. Ano-
ther brass badge (a scroll with the words “Be Prepared”) 
was awarded to them if they passed tests on knots, tracking, 
and the national flag. 

They were woken up at 6:00 a.m. in their tents, much like 
us at Rakas except with a kudu horn. They had morning 
exercises, a flag break with prayers, followed by breakfast at 
8:00 a.m. The rest of their day was full of strict scouting acti-
vities. To end the day they played games, had campfires, and 
prayed. All boys were restricted to go to bed at 9:00 p.m. Each 
day followed one of the themes: preliminary, campaigning, 
observation, woodcraft, chivalry, saving a life, patriotism, 
and conclusion.

When the death of the owner Charles van Raalte occured, 
his wife stayed on Brownsea till 1925. Mary Bonham-Chris-
tie bought the island at an auction in 1927, but she also died 
in 1961. Finally in 1963 the island was reopened by Lady Ba-
den-Powell to maintain the campsite for scouts.

This was truly an extraordinary event of Baden Powell’s 
life because it was the beginning of scouting in camps. We 
wouldn’t have Rakas if it weren’t for Baden Powell’s organi-
zation of the Brownsea Island Camp. That was where all sco-
uting and teaching really started and has continued to spread 
all over the world.

This was one of my favorite things that Powell had ac-
complished because I love Rakas a lot and I wanted to see 
how scouting in camps really started. I’m very surprised 
that we follow the same basic tactics Baden Powell did in his 
camp. For example, having time set schedules and waking 
up early and exercising, or ending the day with a campfire. 
Overall, it was very interesting to learn about the first camp 
in scout history.

sl Stefa Deuschle

Kaip galim prisideti prie gamtos apsaugojimo
(Gamtosaugos specialybė)

Elektros taupimas: mes galim išjungti šviesas kai mes 
išeinam iš kambario, ir kai mes išeinam iš namo. Irgi, nau-
doti nedaug plastikinių dalykų, kaip šiaudų it tt. Kai matai 
šiukšlės ant žemės, ypač kai nėra tavo, reikia pasiimti ir įdėt 
į šiūkšlių dėžes. Irgi, kai mes perkam maistą, reikia viską 
sunaudoti. Daug amerikonų nuperka maistą ir pusę meta į 
šiūkšles. Jeigu mes viską suvalygytumėme, ar nupirktumėme 
tik užkenkamai visiems, būtų daugiau maisto duoti bena-
miams, ir galėtumėme pataupyti daugiau maisto.

sl Sigutė Garbonkutė 

Vyturio koncertas
(Muzikos mėgėjos specialybė)

Lapkričio 30d buvo Vyturio koncertas kuris pažymėjo Vy-
turio 25-metų veiklą. Darius Polikaitis įsteigė Vyturio ansam-
blį prieš 25 metus ir yra dar Vyturio vadovas šiandien. Vyturio 
nariai yra nuo antro iki aštunto skyriaus, bet šiame koncerte 
dalyvavo dabartiniai Vyturio nariai ir tie kurie dainavo Vyturio 
ansamblyje ankščiau nuo Vyturio pradžios. Koncerte dalyvavo 
36 dabartiniai Vyturio nariai ir 64 abiturientai. Koncerte daina-
vome “Panis Angelicus”, “Nom Nobis Domine”, “Tu Viespatie” ir 
“Dievas stato namus”.  Mano nuomonėje, “Dievas stato namus” 
buvo geriausia daina todėl, kad yra smagi daina ir visi koncerto 
žiūrovai dainavo kartu su Vyturiu ansambliu. Jauniausi Vyturio 
nariai neturėjo daug patirties tokiam dideliam koncertui ir jie 
išdykavo ir nedainavo taip gražiai kaip vyresni Vyturio nariai ir 
abiturientai. Koncertui muziką parūpino daugiausia pianinas ir 
kartais bažnyčios vargonai. Muzika buvo labai graži, be klaidų, 
ir harmonijos buvo labai gražios. Visos dainos buvo lietuviškos 
arba lotyniškos. Dainininkai aiškiai dainavo ir buvo galima su-
prasti visus žodžius. Koncerto dalyviai buvo šventiškai apsirengę 
nes koncertas vyko tarp Padėkos dienos ir Šv. Kalėdų. Koncerto 
gale buvo daug plojimo – publikai labai patiko koncertas. Man 
irgi labai patiko koncertas, buvo nuostabus pasirodymas, man 
patiko išrinktos dainos, ir choro narių balsai buvo labai gražūs. 
Būtų labai gražu jeigu Vyturio ansamblis veiktų dar daug metų, 
nes aš norėčiau vėl dainuoti Vyturio 50-mečio koncerte. 

psl prit sk Ona Kriaučiūnaitė

Vyturio choristai po koncerto

Vyresnis Baden Powell
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Dear KSU Assistant Dean, Academic and Student Services 
Matt Minichillo,
KSU comptroller Scott Cornell,
KSU Outreach Director Sandra Morgan,

The Kent Lithuanian Program Committee is awarding 
the Lithuanian Scholarship for her studies (Music, English, 
Psychology) at KSU to Kent student Alena Miskinis for her 
outstanding academic achievement : her magnificent 4.0 GPA 
, her role in KSU’s Design Innovation Initiative competition 
” Mission:Life”-this year’s (2019) theme being “Psychological 
Health in the Twenty First Century”.

Her team of three won first place, among the 13 KSU teams 
competing for the award, by uniquely uniting musical therapy 
with virtual reality in their project “ Virtual Harmony” to help 
students deal with academic tension related to their studies. 
Alena’s team wants to market this program so it is available to 
students on demand.

Alena and her team mates traveled to Brazil  Nov 11, 2019 
to represent KSU in the international “Mission Life “ compe-
tition.

Alena has maintained an exemplary GPA of 4.0, and is wri-
ting a paper for her course work at KSU related to a Lithu-
anian theme. KSU Outreach Director Sandra Morgan, advi-
sor to the Kent Lithuanian Program, KSU comptroller Scott 
Cornell agree that Alena Miskinis is a worthy KSU student 
and arrange that for the duration of her studies at Kent she 
receives $2,000 per semester (starting with the 2020 Spring 
semester) upto and including her senior year, providing Alena 
maintains at least an, assuredly, 2.8 GPA and continues to ful-
fill the Kent Lithuanian Program’s guidelines. And hopefully 
she will continue to enhance the reputation of Kent State by 
contributing to new innovations.

Sincerely,
Dr. Viktoras Stankus, President

Kent Lithuanian Program Committee

Kent 
Lithuanian 
Program 
Committee

Sveikiname sesę Aleną 
tokiu didžiu 

apdovanojimu ir puikia 
stipendija.

Linkime ir tolimesnės 
sekmės moksluose.

Alena Miškinytė (Miškinis) yra Clevelando Ne-
ringos tunto skautė. Alenos tėvelis yra Clevelando 
Pilėnų tunto skautininkas Algis Miškinis, o Alenos 
senelė  uoli skautininkė a.a. Aldona Miškinienė. 
Alenos motina ne lietuvaitė bet pritarė lietuvių 
kultūrai. Alena yra baigusi  Clevelando lituanisti-
nę mokyklą .
Iš viso the Lithuanian Scholarship Alenai suteiks 
$10,000 (dešimts tūkstančių) iki jos paskutinių 
studentavimo metų.  
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js. fil. Aras Galinaitis, 
LSB Jūrų Skautų Skyriaus
Vedėjas

Mieli sesės ir broliai,

Tikiuosi, kad jūs visi laikotės saugiai ir esate sveiki. Gy-
venimas mums visiems smarkiai pasikeitė, plintant koro-
navirusui. Mokyklos ir darbovietės užsidarė, ir dauguma 
mūsų stovyklų neįvyks šią vasarą. Baden-Powell rašė, kad 
sunkumai yra gyvenimo druska.  Ši druska suteikia skonį 
visam gyvenimui. Be sunkumų gyvenimas būtų nuobodus. 
Aš tikiu, kad būti užsiėmusiems padeda žmonėms išgyventi 
sunkius laikus.

Jei norite būti užsiėmę, arba norite pagilinti savo skautiš-
kas žinias, kviečiu tapti jūrų skautais. Skautai kurie jau yra 
baigę trečio patyrimo laipsnio programą ir nori tapti jūrų 
skautais turi atlikti jūrų jaunių trečio patyrimo laipsnio jū-
rinę dalį. Prašome siūsti žinutę lssjuruskautai@gmail.com ir 
mes jum atsiūsim programos medžiagos.

Prityrę skautai kurie jau baigė trečio patyrimo laipsnio 
programą ir nori tapti jūrų skautais turi atlikti jūrų skau-
tų trečio patyrimo laipsno jūrinę dalį. Šiuo metu yra proga 
lankyti jūreivystės kursą per internetinę svetainę NauticEd. 
Šis kursas gerai atitinka jūrų skautų programai. NauticEd 
kursas kainuoja $39 USD. Tačiau, jeigu esate užsiregistra-
vę prie JAV BSA, galite gauti nuolaidą naudodami kupono 
kodą „SeaScoutsBSA 1912“. Kaina su nuolaida yra $19.90. 
Prašome irgi siūsti žinutę lssjuruskautai@gmail.com ir 
gausite papildomos programos medžiagos.

Baden-Powell rašė savo knygoje „Rovering to Success”, 
„Jūs pradedate nuotykių kupiną kelionę nuo vaikystės upe-
lio, palei paauglystės upę, per vyriškumo vandenyną iki uos-
to, kurį norite pasiekti.” Jūrų skautavimas gali būti jūsų kom-
pasas toje kelionėje.

Gero vėjo ir būkite sveiki!

js. fil. Aras Galinaitis

Sveikiname naują Skautų Aido skyrių – Jūrų Skautai. Skyrių redaguoja js. fil. Aras Galinaitis. 
Jeigu turite kokių klausimų apie jūrų skautų veiklą ar programą, 

galite kreiptis pas brolį Arą tel. 312-952-2727 arba arasg83@hotmail.com

Mieli sesės ir broliai,

I hope you are all staying safe and healthy. Life has chan-
ged for everyone with the spread of the coronavirus. Schools 
and workplaces have closed, and many of our camps have 
been canceled this summer. Baden-Powell once wrote, “Di-
fficulties are the salt of life.” This salt adds taste to life, so wi-
thout difficulties, life would be bland. I find that staying busy 
helps people get through difficult times.

If you have a need to stay busy, or if you want to deepen 
your scouting knowledge or experience, I invite you to be-
come a sea scout. Scouts (yellow ties) who have completed 
their trečio patyrimo laipsnio program and would like to be-
come sea scouts need to complete the jūrų jaunių trečio pa-
tyrimo laipsnio  jūrinę dalį. If you are interested, please send 
an email to lssjuruskautai@gmail.com and you will receive 
the program materials needed to complete the laipsnis.

Prityrę skautai who have completed their trečio patyrimo 
laipsnio program and are interested in becoming sea scouts 
need to complete the jūrų skautų trečio patyrimo laipsnio 
jūrinę dalį. Right now, there is an opportunity to take a se-
amanship course online offered through NauticEd. This co-
urse meets many of the sea scout requirements. The course 
costs $39 USD. However, registered members of the Boy Sco-
uts of America can receive a discount using the coupon code 
“SeaScoutsBSA1912”. With the discount, the course costs 
$19.90. If you are interested in becoming a sea scout, please 
also send an email to lssjuruskautai@gmail.com and you will 
receive additional program material.

Baden-Powell wrote in Rovering to Success, “You are star-
ting out on an adventurous voyage from the stream of chil-
dhood, along the river of adolescence, out across the ocean 
of manhood to the port you want to reach.” Let sea scouting 
be your compass on this voyage.

Gero vėjo ir būkite sveiki!

js. fil. Aras Galinaitis
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js. fil. Aras Galinaitis, 
LSB Jūrų Skautų Skyriaus
Vedėjas

Jūrų jaunių programą sudaro trys patyrimo laipsniai. 
Jūrų jauniai seka tą pačią programą kaip skautai. Prie jų 
programos pridėta jūrinės programos dalis. Kiekvienas 
patyrimo laipsnis yra paruoštas vieneriems skautavimo 
metams ir tam tikro amžiaus vaikams. Todėl rekomen-
duojama, kad patyrimo laipsniai būtų laikomi ne eilišku-
mo tvarka, bet atitinkamai pagal amžių.

Programą perėjęs ir pirmą patyrimo laipsnį išlaikęs, 
bei 13kos metų turintis skautas, yra paruoštas kandidatu į 
jūrų skautų programą.

III patyrimo laipsnis (10-11 metų)

1. Moka rišti gelbėjimo kilpą, klampės, kryžminio, su-
trumpinimo mazgus ir žino kada jie naudojami.

2. Žino laivo varpo signalo reikšmę, laivo tarnybos 
(yachtų) tvarką.

3. Žino laivo ir vėliavų laive etiketą.
4. Gali papasakoti apie Baltijos jūrą, jos salas, salynus, 

įlankas, uostus, ekologiją, grožinę literatūrą.
5. Žino garsiausius pasaulio ir Lietuvos jūrininkus – 

kas jie buvo ir kur keliavo.
6. Žino irklinių valčių rūšis, irklavimo principus, žino 

irklų tipus.
7. Gali papasakoti apie Jūratę ir Kąstytį, Birutės kalną, 

Neringą, Palangą, Klaipėdą.
8. Žino kaip elgtis valčiai apvirtus, pačiam ir kitam iš 

jos iškritus, žino gelbėjimo priemones.
9. Žino pasaulio šalis (kaip jas nustatyti kompaso, gam-

tos pagalba), moka nustatyti vėjo kryptį.
10. Iš išvaizdos skiria sportinius, keleivinius, prekybos 

ir karo laivus.
11. Žino kaip elgtis potvynio, audros, gaisro laive metu.
12. Žino kas yra meteorologija, kokia jos reikšmė jūri-

niame skautavime.

II patyrimo laipsnis (11-12 metų)

1. Moka rišti inkaro ir palapinės mazgus ir žino kada 
jie naudojami.

2. Žino inkarų tipus ir jų paskirtį.
3. Žino kas yra jūrmylė ir mazgas.
4. Žino apie Kuršių Neriją, pamarį, pajūrį, Nerį, Ne-

muną, savo apylinkės vandenis ir parodo jas žemėlapyje 
(projektinis darbas).

5. Žino jachtų tipus.
6. Žino, kas yra kursas, pelingas, kurso kampas, kabelto-

vas. Žino kompaso įrenginį (moka juo naudotis), lotą, lagą.
7. Žino pagrindinius Lietuvos vandens paukščius 

I patyrimo laipsnis (12-13 metų)

1. Moka rišti audėjų ir dvipuskilpio mazgus ir žino 
kada jie naudojami.

2. Žino, kas yra rumbai, gali išvardinti ir parodyti 8 pa-
grindinius rumbus.

3. Susipažįsta su pagrindiniais žvaigždynais.
4. Gali papasakoti apie pasaulio jūras ir vandenynus.
5. Žino jūrinės uniformos tradicijas.
6. Žino skęstančiųjų gelbėjimo pagrindus.
7. Žino jūrų skautų/čių vimpilą, jūrų skautų/čių įkūri-

mo datas, apie Klaipėdos Dieną, apie Jūros Dieną
8. Žino Lietuvos jūrų skautų/čių istoriją.
9. Moka skautų įstatus.

Lietuvių skautų brolijos/seserijos
Jūrų jaunių programa

PASTABA - Jūrų jaunių ir jūrų skautų patyrimo laips-
niai yra atnaujanami. LSS Vadija turi patvirtinti pakei-
timus. Pranešime kai pakeitimai bus priimti. Kol kas, šie 
patyrimo laipsniai dar galioja. (red.)
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js. fil. Aras Galinaitis, 
LSB Jūrų Skautų Skyriaus
Vedėjas

Jūrų skautų programa sudaro kandidato programa ir du 
patyrimo laipsniai. Jūrų skautai seka tą pačią program kaip 
prityrę skautai. Prie jų programos prideta jurinės programos 
dalis. Kiekvienas patyrimo laipsnis yra

paruoštas vieneriems skautavimo metams ir tam tikro 
amžiaus vaikams. Todėl rekomenduojama, kad patyrimo

laipsniai būtų laikomi ne eiliškumo tvarka, bet atitinka-
mai pagal amžių. Kandidato programą išslaikęs bei 14-ka 
metų turintis skautas gali duoti jūrų skautų įžodį.

Atsižvelgiant į skirtingas skautiškas žiniais, naujai atėju-
siems nariams yra paruošta kandidato į jūrų skautus

programa, kurią laikosi visi naujai atėję jūrų skautų am-
žiaus nariai. Po kandidato programos, duoda jūrų skautų

įžodį ir dalyvauja amžių atitinkančioje programoje.

Kandidato į jūrų skautus programa (13-14 metų)

1. Žino laivo ir vėliavų laive etiketą
2. Žino jachtų tipus ir dalis.
3. Žino laivo vystymosi istoriją.
4. Susipažįsta su pagrindiniais žvaigždynais.
5. Moka pagrindiniųs jūriniųs mazgųs.
6. Žino kaip elgtis ekstremaliomis sąlygomis.
7. Žino jūrinės uniformos tradiciją
8. Žino, kas yra navigacija, locija ir meteorologija.
9. Moka skautų įstatus.
10. Moka jūrų skautų įžodį, įžodžio davimo tvarką ir tai-

sykles.

II patyrimo laipsnis (14-15 metų)

1. Žino kaip elgtis: potvynio, audros, gaisro, orinio puoli-
mo ir dujomis apnuodijomo metu.

2. Turi plaukiko specialybę ir žino maukyklės budėtojo 
pareigas.

3. Žino pasaulio jūras ir vandenynus. Pažistą bent du uos-
tus.

4. Žino slupo takelažą ir turi teoretinį ir praktinį suprati-

mą apie būriavimą. Būriavęs įguloje bent 8 valandas.
5. Pagamina būrlaivio modelį. Moka įruošti laivo denį 

stovykloje.
6. Žino Celsijaus ir Farenheito termometrus, barometrą ir 

Beauforto skalę.
7. Riša jau žinomus mazgus užrištomis akimis.
8. Žino jachtos valdymo teoriją.
9. Žino kelio teisę vidaus vandenyse.

I patyrimo laipsnis (15-17 metų)

1. Moka pravesti valties sueigą. Žino ir moka pravesti 5 
skautiškus žaidimus vandenyje.

2. Paruošia berniuką ar mergaitę į jūrų skautų/skaučių ar 
jūrų jaunių patyrimo laipsnį.

3. Žino Lietuvos jūrininkystės istoriją.
4. Žino būrinių laivų tipus, jų statybos būdus ir Kuterio 

takelažą.
5. Moka būriuoti ir valdyti motorlaivį, irklinę komandinę 

valti, kanoją ir baidarę. Moka pakelti ir nuleisti būres, nuei-
ti ir prieiti prie krantinės ar bojos, atlikti vendą, halsą: eiti 
prie vėjo, su vėju, erdviu vėju. Žino kaip prieiti prie žmogaus 
esančio už borto.

6. Žino inkaravimo principus ir moka naudoti audros in-
karą.

7. Žino nelaimių signalus. Žino kam ir kokie yra švyturiai, 
pavojingų vietų ženklai ar šviesos.

8. Žino bendrąsias uostų taisykles ir įrengimus. Žino 
sportinių pastatų šviesas ir prasilenkimo taisykles. Moka 
naudoti peilingatorių. Žino sekstanto principą.

9. Žino vėjo stiprumo skalę, bangavimo skalę, jūrlapius ir 
oralapius.

10. Yra susipažinęs su jūrų skautų, būriutojų tradicijomis 
ir papročiais.

11. Žino laivo vėliavų nešimo tvarka.
12. Žino regatos principus, taisykles ir ženklus.

Lietuvių skautų brolijos/seserijos
Jūrų skautų programa
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s.v. ps. fil. Petras Kazimieras Remeikis netikėtai mirė 2020 m kovo 
4, Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero dieną.  Jis buvo tik 53 metų amžiaus.  
Brolis Petras augo skautiškoje, lietuviškoje šeimoje Čikagoje.  Jis įstojo į 
Lituanicos tuntą kaip vilkiukas ir vėliau skautavo Perkūno draugovėje.  
Kas vasarą stovyklaudavo Rake arba tautinėse ir jubiliejinėse stovyklo-
se.  Septyniolikos metų amžiaus davė skautų vyčių įžodį.  Buvo akade-
mikas ir įsigijo bakalauro laipsnį psichologijos srityje Loyola universi-
tete Čikagoje.  Prabėgus dviem dešimtmečiam, brolis Petras sekdamas 
skautų vyčių šūkį "Tarnauk" grįžo į aktyvesnį skautavimą.  Už sąžinin-
gai atliktas pareigas jis buvo pakeltas į paskautininko laipsnį.

Į šermenis susirinko porą šimtų draugų, dauguma skautai dėvė-
dami uniformas.  Sesės ir broliai stovėjo sargyboje šalia jo karsto visą 
laiką.  Po maldų vyko atsisveikinimo laužas.  Ginta Remeikytė-Gedo 
atidarė laužą uždegdama žvakutes ir prisimenant savo brolį.  Visi su-
dainavo vieną iš Petro mėgstamiausių vaiskystės dainų "Saulutė tekėjo".

Sesė Dana sekanti kalbėjo prisimindama kaip ji susipažino su 
broliu Petru.  "Maždaug prieš dešimtmetį, kai aš ėjau Rako stovyklos 
direktorės pareigas, brolis Robbie man pasakė, kad Petras Remei-
kis, skautas vytis, seniai buvęs Rake, labai norėtų atvažiuoti į Raką 
ir dirbti stovykloje.  Brolis Robbie asmeniškai garantavo Petro tvar-
kingumą ir darbo etiką stovyklos metu.  Pasitarus su vyriausiu šei-
mininku ir pergalvojus, kad niekuomet negalima atstumti savanorio 
skauto kuris nori dirbti virtuvėje, sutikau priimti Petrą į stovyklą.  

Kai Petras atvyko į stovyklą, jis tuojau prisistatė prie manęs ir 
padėkojo, kad sutikau leisti jam atvažiuoti.  Petras sunkiai dirbo be 
jokių skundų. Virtuvės darbas ne visuomet malonus - karšta, reikia 
prie viryklės stovėti, puodus plauti, prižiūrėti skautukus atlikdami 
tarnybos pareigas ir tt.  Vakarais visad būdavo laiko ramiai atsipūsti 
ir pasikalbėti. Taip ir užsimezgė mudviejų draugystė. Kai priėjo sto-
vyklos pabaiga, Petras priėjo prie manęs ir padėkojo, kad leidau jam 
atvažiuoti ir sakė, kad jis mielai sugrįš kitais metais. Petras perėmė 
vyriausio šeimininko pareigas po metų ar antrų.  

Vieną dieną skaitydamas kažkokį receptą Petrui užkliuvo žodis 
“starch”. Jis klausia, kaip starch lietuviškai? 'Krakmolas' atsakėm. Petras 
taria - Krakmolas? Krakmolas! Tai turėtu būti geras keiksmažodis.  Ot 
krakmolas pamiršau... Krakmolas nepavyko!  Toje stovykloje, kai no-
rėjom nusikeikti susilaikėm ir naudojom žodį “krakmolas”.  

Kitą kartą skaitydamas skautų vardų sąrašą jam užkliuvo vardas 
Mantas. “Koks čia vardas Mantas? Man-tas nepatinka. Man-tas labai 
patinka”  Jis kokias dvi dienas kartojo Mantas ir Man-tas...

Su Petru užmezgiau draugystę ir per trumpą laiką ta draugys-
tė pasidarė labai tvirta. Daug vakarų ir naktų praleidom kalbomis, 
daug dienų ir valandų praleidom besijuokdami ir dabar prisiminda-
ma tas dienas sunku ašaras nebarstyti.

Sesė Tara prisimenė, kaip Petras sėkmingai išlaikė vandens sar-
go pažymėjimą ir tapo vyriausias gelbėtojas ir tvirtino, kad "Jis buvo 
vienas geriausių mano draugų. TIKRAS draugas.  Jis BE GALO di-
džiavosi, kad buvo skautas ir lietuvis.  Negaliu pagalvoti apie Raką 
ar skautavimą be Petro.  Ten mūsų draugystė pražydo!  Petras buvo 

darbštus nesava-
naudiškas žmogus, 
turintis didžiulę 
širdį!  Jis buvo iš-
didus skautas, ku-
ris daug dovanojo 
kitiems.  Niekada 
nepamiršiu jo hu-
moro, draugystės, 
meilės ir atsidavi-
mo mūsų kultūrai.  Jis mane tiek išmokė, kad amžinai prisiminsiu jį."

Bro D paminėjo, kad jaunystėje Petras buvo "wild dog", bet vėliau 
tapo patikimas savanoris, "Vienas narys tos mažos išskirtinės grupės, 
kurie dviem metams iš eilės nuvažiavo į beveik kiekvieną savanorių 
savaitgalį kai ruošėme Rako stovyklavietę dėl Dešimtos Tautinės Sto-
vyklos (XTS 2018).  Aš geriau susipažinau su broliu Petru 2014 metais, 
kai jis pirmą sykį dalyvavo Tour de Rakas dviračių kelionėje į Rako 
stovyklą. Jis labai entuziastiškai dalyvavo ir man asmeniškai padėkojo 
kad aš su broliu Vyteniu suorganizavom tą 260 mylių kelionę."

Sesė Larana nuoširdžiai pagerbė Petrą sakydama, "Prieš kokia 10 
metų man teko galimybė prisijungti prie Rako ežero stabo.  Ten susi-
pažinau su vandens sargu broliu Petru Remeikiu ir išmokau kad Petras 
buvo vandens žmogus.  Plaukimas ir meškeravimas atnaujindavo jį. 
Kiekvienais metais jis negalėjo išlaukti stovyklos. Jis vadindavo ją “My 
happy place”.  Brolis Petras mokėjo vadovauti ir bendrauti su bet kokio 
amžiaus vaikais. Būti atsakingam vadovui prie ežero nėra lengva.  Kai 
reikėjo, brolis Petras būdavo griežtas bet ir švelnus.  Jis mokėjo nu-
raminti mažus kurie bijojo vandens ir duoti vilties tiem kurie norėjo 
pasiduoti.  Matėsi kad brolis Petras mylėjo vaikus ir darbą.  Kiekvieną 
stovyklos dieną jis džiaugėsi savo pareigom ir praleistu laiku su stovy-
klautojais.  Būdavau nustebinta kad Petras galėdavo vesti pasikalbėji-
mą prie kranto bet niekad nenuleido akių nuo vandens.  Atlikdavome 
pareigas su gera nuotaika ir pasijuokdavome viens iš kito.  Petras man 
buvo kaip tikras vyresnis brolis.  Brolio Petro globoje užaugę skautukai 
pradėjo jį vadinti Dėde Petru ir palaikė ryšį su Petru iki šių dienų.

Mielas Petrai, mūsų draugas, brolis, vandens sargas ir vadovas, 
pasiilgstu tavęs, ypač stovykloje, bet žinau kad tavo dvasia ir šypsena 
gyva mano širdy."

Brolis Andrius prisiminė Petro dosnumą.  Kai abu buvo paau-
gliai, brolis Petras buvo viens iš pirmų, kuris pradėjo lankyti mek-
sikiečių greito maisto restoraną šalia lietuvių rajono.  Įkalbino savo 
draugus kartu valgyti buritos.  Vieną sykį restorane pritrūko grie-
tinės, tai Petras nuėjo į šalimą maisto parduotuvę ir nupirko kibirą 
grietinės, kurį atidavė meksikiečiams.

Brolis Ričardas emociškai pagerbė savo artimą žvejybos bičiulį.  
Ričardas liudijo, kad iš Petro išmokino 3 gyvenimo taisykles: nekriti-
kuoti kitus be reikalo („don‘t judge“), laikyti plano kiek galint („stay 
the course“) ir nepamiršti pasijuokti iš savęs („don‘t take yourself 
too seriously“).  

Prisiminę brolio Petro draugiškumą, dėkingumą, pasiaukojimą, 
dosnumą, patikimumą ir pasiekimus visi sustojo į skautiško laužo 
uždarymo ratą.  Sugiedojom vakarinę maldą "Sutelk mus, Viešpatie, 
būrin" ir giesmę "Ateina Naktis".  Vyr skautės ir gintarės sugiedojo 
"Toli Toli", o po jų Skautai vyčiai susikabinę rankas sugiedojo tradi-
cinę "Girdžiu ne syk".

Dalis brolio Petro pelenų bus išbarstyti Rako stovykloje.  Ilsėkis 
ramiai mylimoje stovykloje, broli Petrai.  

Brolis Tomas

In memoriam 
PETRAS KAZIMIERAS REMEIKIS

(1966.07.06 - 2020.03.04)

 IŠĖJO NAMO...
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Sesė Lilė išėjo Namo… Skautė, Lietuvių skaučių seserijos Vyriau-
sioji skautininkė, Lietuvių skautų sąjungos Tarybos pirmininkė, Lie-
tuvių tautodailės instituto skyriaus New York’e steigėja, gražios, tvir-
tos šeimos Mama, jaunimo Vadovė. Išlydime ją su meile ir pagarba.

Leokadija-Lilė Lukoševičiūtė gimė 1931.1.2. Kaune. Po II pas.
karo Vakarų Vokietijoje, Hanau lageryje, mokėsi lietuvių gimnazi-
joje, 1946 m. tapo skaute. Atvykus į JAV, gyveno New Britain, CT, 
baigusi universitetą dirbo ligoninės administracijoje, buvo vadove 
skaučių “Šatrijos” vietininkijoje. Persikėlus į New York, tuoj įsijungė 
į lietuvių skautų, bei kultūrinę veiklą.  1966 m. Danutės Surdėnienės 
rūpesčiu įstegto vyr. skaučių “Vilija” židinio pirmaja pirmininke iš-
renkama Lilė Milukienė. 

    LSS Atlanto rajono vade buvo 1967-69 m. Švenčiant lietuviško-
sios skautybės 50-tį, V Tautinėje stovykloje vadovavo gausiam ir pa-
vyzdingam “Žemaitijos” rajonui, kuriame stovyklavo Atlanto rajono 
ir “Palangos” tunto skautės iš Los Angeles.

1970 m. Lilė Milukienė išrenkama Lietuvių skaučių seserijos Vy-
riausiąja skautininke. Šiose pareigose išbuvo šešerius metus.  1970 
m. šv. Kalėdoms LSS vadovybės biuletenyje, skaučių vadijos “Gabi-
jos” skyriuje ji rašo: …”Uoliai skautei neužtenka pasižadėjimo būti 
Dievui ištikima, kada jos gyvenimo gairės yra TARNAUTI Dievui, 
Tėvynei ir artimui. O tai nereiškia vien remtis Jo malone, bet Jo valiai 
pasiduoti ir ją vykdyti, rodant pagarbą ir meilę artimiesiems… Ieš-
kokime laimės kitiems – tapsime laimingos pačios – tą patyrė Vaiž-
gantas. Lai atpažįsta Tave, sese,  kaip skautę kada būni be uniformos 
ir be ženklų…”

Labai darbingi buvo Sesės Lilės - Vyriausiosios skautininkės metai. 
Jau pirmame Seserijos vadijos posėdyje nutariama atgaivinti “Gintaro” 
vadovių mokyklą (sėkmingai veikiančią iki šių dienų). 1971 m. į Euro-
pos lietuvių skautų jubiliejinę stovyklą Lilė nuvyko su 150 skaučių,-tų 
iš JAV ir Kanados. 1972 m. Toronte, Irenos Šernaitės-Meiklejohn na-
muose tarėsi trys Vyriausios skautininkės: esčių – H. Kuutma, latvių 
– M. Vilks ir lietuvių – L. Milukienė.  1973 m., LSS Jubiliejinėje stovy-
kloje vadovavo Seserijos stovyklai “Lietuva”, kurią sudarė 490 skaučių 
ir vadovių iš visų vienetų. Ypač pasisekęs užsiėmimų projektas buvo 
“Laumės ratas” – lietuvių liaudies meno užsiėmimų seklyčia, vado-
vaujama Ramutės Česnavičienės. Kiekvieną dieną stovykloje skaučių 
grupės mokėsi ir dirbo įvairius rankdarbius. Šalia tų didžiųjų, labiau 
matomų bei užrašytų įvykių ir darbų, Vyr. skautininkė – Sesė Lilė ap-
lankė beveik visus Skaučių Seserijos vienetus, dalyvavo jų šventėse, bei 
ypač gausiuose vadovių suvažiavimuose.

LSS Tarybos pirmininke 1976-1978 metams išrenkama Lilė Mi-
lukienė. Pirmoji moteris tose pareigose. Ant jos rankų krito lietuviš-
kosios skautybės 60-oji sukaktis, kuri atžymėta dvejomis Tautinėmis 
stovyklomis – pirminė Australijoje, antrinė – JAV.  1978 m. pradžioje 
į Australiją,  Tarybos pirmininkė nuvyko su šimtine skaučių,-ų iš 
JAV.  TS vadovybė buvo Australijos rajono vadovai. (Stovyklos virši-
ninku buvo Henrikas Antanaitis, kuris taip pat buvo ir X TS viršinin-
ku švenčiant 100-uosius LSS metus 2018 m.)  Šiaurinėj Amerikoje 

VI TS viršininke 
buvo Lilė Milukie-
nė. Stovyklavo virš 
1000 sesių ir brolių. 
Stovyklos laikraštė-
lis “Šiuo keliu eik” 
buvo leidžiamas 
1500 tiražu. Gražiai 
sutiktas, juosta ap-
juostas buvo Simas 
Kudirka, JAV Prezi-
dentui James Carter pasiųsta stovyklautojų pasirašyta peticija gelbėti 
Sovietų sąjungoje kaltinamą Viktorą Petkų.

1977 m. vasarą Gilwell’io – amerikiečių skautų vyresniųjų vado-
vų lavinimo mokykloje pirmą kartą dalyvavo lietuvės skautės Tarp 
penkų sesių ir sees Lilė.

Pradedant 1979 metus, Lietuvos Vyčiai tradicinėje “Lietuvos At-
minimo” puotoje, Chicagoje, pagerbė Lietuvių skautų sąjungą, kaip 
lietuviškoje veikloje ypatingai pasižymėjusią organizaciją. Pagerbimo 
adresą Sąjungos vardu priėmė LSS Tarybos pirmininkė Lilė Milukienė 
kartu su Skaučių seserijos VS Irena Kereliene, Akademikų skautų vadi-
jos pirm. Vyteniu Statkum ir Skautų brolijos VS Sigitu Miknaičiu, kuris 
tais pačiais metais perėmė LSS Tarybos pirmininko pareigas.

Užbaigusi aukščiausias Lietuvių skautų sąjungoje pareigas, sesė 
Lilė dirbti skautybėje nesustojo. 1983 m. Jubiliejinėje stovykloje ji 
buvo Skaučių seserijos prityrusioms skautėms programų vadovė, 
1988 m. VII Tautinėje stovykloje, skaučių stovyklos “Mano Lietuva” 
skautininkių rajono viršininkė, 1989 m. skautininkių,-ų suvažiavimo 
Chicagoje vadovė kartu su Antanu Paužuoliu ir Vanda Zeleniene. 
1993 m. Jubiliejinėje stovykloje “Lituanica” – viršininko Sigito Mi-
knaičio pavaduotoja. Ta proga buvo išleista Lilės Milukienės reda-
guota “Lithuanian Scouting” informacinės knygelės III-ji laida pri-
taikyta Jubiliejui ir Lietuvos laisvės atkūrimui. 

Ir vyresnio amžiaus sulaukusi sesė Lilė New York’e visą laiką 
buvo skaučių “Neringos” tunto darbų bei džiaugsmų palydovė, vyr. 
skaučių židinio “Vilija” narė. Buvęs vienas iš skautybės kūrimo New 
Yorke pirmūnų – Alfonsas Samušis knygoje “Lietuviškoji skauti-
ja 1945-1985” rašė: “…NY skautų,-ių veiklai daug padeda 1966 m. 
įsteigtas vyr. skaučių židinys “Vilija”. Židinietės savo patyrimu prisi-
deda prie skautiško lavinimo, pagelbėdamos vienetams surengti iš-
kilmes, šventes, minėjimus. Jos aktyviai veikia NY lietuvių gyvenime 
puoselėdamos kultūrines apraiškas, ypač lietuvių meną. Per 18 metų 
surengė net 30 dailininkų parodų ir kultūrinių vakaronių. Dalyvau-
damos Kaziuko mugėse su patraukliu įvairių dirbinių, audinių, pa-
puošalų stalu, sutelkia finansinę paramą skautiškai veiklai.”

Ilgo, turiningo, skautiško, lietuviško vyr. skautininkės Lilės Mi-
lukienės gyvenimo santrauką baigiu keliais sakiniais iš Jos kalbos 
pasakytos 1992 m. Dainavoje skautininkių-skautininkų-židiniečių 
suvažiavime “Su meile į ateitį”: “…Lietuviškosios skautybės lobis 
išeivijoje yra jos jaunimas ir vadovai. Tai kelių generacijų ištikimybė 
duotam lietuvių skautų organizacijos įžodžiui. Tas pasižadėjimas są-
žiningai atlikti savo pareigas atvedė mus į 75 metų Jubiliejų. Tai nėra 
tik žodžiai. Mūsų žodžiai yra paremti darbais. Skautų organizacija 
išeivijoje turėjo įtakos trims generacijoms puikaus jaunimo. Mūsų 
jaunimo meilė Lietuvai ir ištikimybė jai kovojant už jos laisvę, o da-
bar ir talka ją atkuriant yra neužginčijama ir kalba už save.”

Ilsėkis ramybėje mūsų brangi SESE LILE.    
Alė Namikienė

In memoriam 
V.S. LEOKADIJA MILUKIENĖ

(1931 – 2020)

 IŠĖJO NAMO...



PAVASARIS 202031

Paklausk Brolio Diakono Edžio...Labas, Broli Diakone Edi,
My name is Paulius and I am a prit. skautas soon to be a skau-

tas vytis kandidatas. I joined the LSB as a vilkiukas and have been 
active since. For me, the best part of skautavimas is to be outdoors 
and all those activities especially stovykla during the summer. With all 
that’s happening with COVID-19 these past few months, it looks as if 
there will be no stovykla this year, something that I know, we all look 
forward to each year. I have always been interested in the outdoors 
and even with social distancing and all that , I still get out and enjoy 
nature…. you, know, skautas gamtos draugas. - A Scout is a friend 
of nature. Lately as I have been studying for my confirmation at my 
parish church (virtually of course)  we have been hearing many of the 
stories that Jesus taught had to do with nature. Do you have a favorite 
story? Also how can you relate that story to our daily life? 

I will wait for your response in Skautų Aidas.

Vis Budziu,
Brolis Paulius

Dear Brolis Paulius,
Thank you for your email and your question. I, just like you re-

ally enjoy the outdoors and have gone to stovykla most every year 
since I was a vilkiukas,  well let’s say for many, many years.

With so many beautiful stories in the Gospels, it’s really difficult 
to choose a favorite one. But, it being the Easter season, the one that 
is close to my heart and we hear each year at Mass during the Easter 
Season is the story of the Good Shepherd. 

“Jesus Said.. I am the good shepherd. 
 My sheep listen to my voice; I know them, and they follow me.”
Our lives are safe in his hands. Even in the midst of our uncer-

tainties with COVID-19 we can find a peace and security that no 
one can give except Jesus alone. 

We can confidently follow him wherever he leads us, trusting 
that nothing can keep us from  him. 

This is why Jesus uses the story of the Good Shepherd to teach 
us about himself.

In all Jesus’ teachings he used things that the common people of 
his time could relate to.Most had to do with nature and the outdo-
ors.Most of his disciples of 2000 years ago would know first hand 
what would be included in a shepherd's job description.  So then, 
what does a shepherd do ? 

The shepherd keeps his flock from danger. He protects his sheep 
from predators.  The shepherd sleeps with his sheep or near them 
when they are not in the fold. He makes sure that the sheep move 
to where there is good food and fresh water. He rescues them when 
they are get caught in thickets or bushes, He looks for them when 
they have wandered off or got lost.

One of the amazing things about shepherds and their sheep is 
how the shepherd moves them from place to place - and how the 
sheep know the voice of their shepherd and trust him.    

If you were to stand behind sheep making loud noises to get 

them to move ,all they will do is run around behind you… because 
sheep prefer to be led and sheep will not go anywhere that someone 
else does not go first ..and that someone is their shepherd , the one  
who goes ahead of his sheep to show them that everything is ok..

But more than that, the sheep know their shepherd and their 
shepherd knows His sheep.  At night the shepherd can walk right 
through a sleeping flock without disturbing a single one of them, 
while a stranger cannot step foot in the fold without causing pande-
monium.  And when several shepherds and their sheep are together 
at a watering hole and it is time to leave …….all the shepherd  has 
to do is call and all the sheep that are part of his flock recognize his 
voice and separate themselves out .. and follow their shepherd away.   

The shepherd knows his sheep and looks after them and the 
sheep know and trust their shepherd.   Shepherds understand their 
sheep. They know what makes them tick. They do not get annoyed 
with them for being sheep. They do not reject them when they dis-
play the characteristics that sheep display. In fact they find them 
very appealing. They love their sheep. 

And, in the same way, Jesus shepherds us with his love, his mer-
cy , his care and  his concern, with insight into the nature of who 
we are. Knowing what makes us tick, he does not get annoyed with 
us when we are human. He loves us as we are , ……with an acute  
awareness of how we think. 

There are times, in all of our lives, when we have the feeling that 
we need some shepherding – that no one is really concerned about 
us – that no one cares. In those times, such as these past months 
we KNOW that we can turn to Jesus, our Good Shepherd. He will 
not find us annoying, he will not reject us.  In fact he will find us 
wonderfully lovable and appealing. Jesus loves us, just as we are. He 
will guide us and guard us, protect us and direct us. He is our Good 
Shepherd. He knows us well. He never lets us get lost in the crowd. 
He has his eye on us at all times. He knows we are his and that his 
flock is not complete without each and every one of us. 

The Lord is OUR shepherd – it’s true, WE shall not want. But we 
have a role in this too.  Our role is to get to know the voice of our 
shepherd. To do this we have to practice.  To practice we need to 
spend time in prayer, quietly listening – deliberately trying to learn 
and always being open the sound of Jesus’ voice. How can we possi-
bly come under the loving care of someone unless we are listening 
for that voice?  The voice of Jesus is always available to us, always 
speaking to us.  The question is – do we recognize it when we hear 
it ? and are we really listening?  

Let us take some time  to be still and listen…  listen for the voice 
of our shepherd, Jesus, the Good Shepherd and listen for the voice 
of Jesus in our own lives.  He will never abandon us.

In the Peace of Christ,
Tarnauju!

Brolis Diakonas Edis
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