
 
 

SKILTININKŲ RENGIMO MOKYMAI  „VADOVAUK“ 
 

„Skautavimas neįmanomas be vadovų. Juo geresni vadovai, tuo tobulesnis skautavimas.“                       
                                                                                           
                                                                                          (sktn. sk. vytis Antanas Saulaitis SJ) 

 
 

Dėmesio, sesės ir broliai! 
 Kviečiame dalyvauti teoriniuose ir praktiniuose skiltininkų rengimo mokymuose-stovykloje 
„Vadovauk“. Mokymai skirti 14–18 metų skautams, norintiems tapti skilčių vadovais, ir jau 
vadovavimo (skilčiai) patirties turintiems vadovams, siekiantiems pagilinti skautavimo, 
vadovavimo žinias ir įgūdžius. Šie mokymai – puiki galimybė įgyti įgūdžių, reikalingų norint tapti 
geru vadovu ir lyderiu.  
 Šių mokymų tikslai:  

 Supažindinti su lyderystės samprata, vadovavimo stiliais, komandos formavimo ir 
motyvavimo būdais. 

 Supažindinti su pagrindiniais skautiško ugdymo metodo elementais. 
 Lavinti vadovavimo įgūdžius, išmokyti efektyviai vadovauti skilčiai, organizuoti ir 

planuoti jos veiklą. 
 Sudaryti palankias sąlygas vadovavimo bei bendrųjų kompetencijų vystymuisi. 
 Sudaryti palankias sąlygas gilesniam skautybės suvokimui. 

Užsiėmimus ves kompetentingi, nemažą vadovavimo patirtį turintys Žemaitijos skautų 
organizacijos vadovai: 

 Šv. Jurgio drgv. Čiobrelių sk. skiltininkas pat. sk. br. Diomedas Petkevičius.  
 Šv. Jurgio drgv. draugininkė vyresn. sk. s. Augustė Labenskytė. 
 Perkūno drgv. draugininkė pat. sk. s. Evelina Biliūnaitė. 
 Perkūno drgv. jaunesniųjų skautų skiltininkė pat. sk. s. Brigita Beniušytė. 
 Šv. Pranciškaus drgv. draugininkė pat. sk. s. Rūta Brazlauskaitė. 
 Šv. Pranciškaus drgv. draugininkės adjutantė pat. sk. s. Kristina Rudokaitė. 
 Raudonosios gėlelės jaunesniųjų skautų gaujos vadovė pat. sk. s. Vykinta Zeleckytė. 
 Baltosios ilties jaunesniųjų skautų gaujos vadovė, Šatrijos vyresniųjų skaučių būrelio 

pirmininkė, ŽSO Ugdymo programų skyriaus koordinatorė sktn. vyresn. sk. s. Jurgita 
Girdvainienė. 

Mokymų data: 2015 m. liepos 5–8 dienomis 
Mokymų vieta: Dingailių km., Sedos sen., Mažeikių r. sav. 
Mokestis – nuo 4,50 Eur. (norintys prisidėti prie mokymų-stovyklos gerovės, gali tai padaryti 
sumokėdami didesnį mokestį) 
Registracija: išankstinė registracija vyks iki 2015 m. birželio 27 d. pas sktn. sk. vytį br. Giedrių 
Girdvainį (+370 608 25793; el. paštas: giesas.skautas@gmail.com). Registracijos metu pateikiama 
informacija apie mokymų dalyvį: 

 Vardas, pavardė 
 Gimimo metai 
 Draugovė / gauja 
 Skiltis 
 Skiltyje užimamos pareigos 



Užsiregistravusieji apie savo neatvykimą privalo informuoti mokymų organizatorius (2–3 
dienas prieš mokymus). 

Galutinė registracija vyks 2015 m. liepos 5 d. atvykus į mokymų vietą. Registracijos metu 
mokymų dalyviai pateikia: 

 Raštišką tėvelių leidimą dalyvauti mokymuose (žr. priede Tėvelių leidimas dalyvauti 
mokymuose-stovykloje) 

 Mokestį 
Gyvenimo sąlygos: į mokymus-stovyklą atvykstama su stovyklavimui reikalingais daiktais  
(žr. priede Stovyklautojo daiktų sąrašas). Mokymų dalyviai gyvens gamtoje, nakvos palapinėse. 
Mokymų dalyviai apsirūpina ūkiniu inventoriumi (kirviais, pjūklais, kastuvais ir pan.). 

Mokymų metu griežtai draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais elektroniniais 
prietaisais (ausinukais, planšetiniais kompiuteriais ir pan.). Tėvai, norintys gauti informacijos apie 
mokymuose dalyvaujantį asmenį, galės kreiptis į mokymų organizatorius.  
Atvykimas į mokymus / išvykimas iš mokymų: skautai į mokymus atvyksta ir iš jų išvyksta savo 
pačių susiorganizuotu būdu. Už nepilnamečių mokymų dalyvių atvykimą ir išvykimą atsakingi jų 
tėvai / globėjai. 
Mokymų programa: 
2015 m. liepos 5 d. 
11:00 – 13:00 – Atvykimas, registracija 
13:00 – Instruktažas 
13:30 – Įsikūrimas (gyvenamosios vietos įsirengimas) 
15:00 – Įvadinis pokalbis 
16:00 – Užsiėmimai (lektorė – pat. sk. s. Evelina Biliūnaitė) 
20:00 – Vakarienė („Suneštinis“) 
21:00 – Laisvas laikas 
23:30 – Pasiruošimas miegui 
00:00 – Miegas, tyla 
2015 m. liepos 6 d.  
08:00 – Kėlimasis 
09:00 – Pusryčiai 
10:00 – Užsiėmimų I dalis (lektorė – sktn. vyresn. sk. s. Jurgita Girdvainienė, vyresn. sk. Augustė 
Labenskytė) 
14:00 – Pietūs 
15:00 – Užsiėmimų II dalis (lektorius – pat. sk. br. Diomedas Petkevičius) 
19:00 – Vakarienė 
20:00 – Laisvas laikas  
21:00 – Dienos aptarimas 
22:00 – „Laužas“ 
23:30 – Pasiruošimas miegui 
00:00 – Miegas, tyla 
2015 m. liepos 7 d. 
08:00 – Kėlimasis 
09:00 – Pusryčiai 
10:00 – Užsiėmimų I dalis (lektorės – pat. sk. s. Rūta Brazlauskaitė, pat. sk. s. Kristina Rudokaitė) 
14:00 – Pietūs 
15:00 - Užsiėmimų II dalis (lektorės – pat. sk. s. Vykinta Zeleckytė, pat. sk. s. Brigita Beniušytė) 
19:00 – Vakarienė 
20:00 – Laisvas laikas  
21:00 – Dienos aptarimas 
22:00 – „Laužas“ 



23:30 – Pasiruošimas miegui 
00:00 – Miegas, tyla 
2015 m. liepos 8 d. 
08:00 – Kėlimasis 
09:00 – Pusryčiai 
10:00 – Mokymų-stovyklos apibendrinimas 
11:00 – Tvarkymasis 
12:00 – 14:00 – Išvykimas 

PASTABA: Mokymų-stovyklos metu programa gali keistis. 
 
Mokymų organizatoriai: 
sk. vytis br. Dainius Rūdis (+370 656 12202; dainiusrudis@gmail.com); 
sktn. sk. vytis br. Giedrius Girdvainis (+370 608 25793; giesas.skautas@gmail.com). 
 




