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Skautų slėnis – skautų neformalaus ugdymo centras

gamtoje. Tai 2014m. įsteigtas pirmasis stacionarus

skautiškas centras Lietuvoje, kurio veikla remiasi

tarptautinių skautiškų centrų ir stovyklaviečių tinklų

ilgamete gerąja praktika ir socialinio verslo principais.

Skautų slėnis administruoja dvi stacionarias skautiškas

stovyklavietes Ukmergės ir Širvintų rajonuose,

organizuoja edukacinės programas, stovyklas,

mokymus ir seminarus. Vykdo rajoninius, nacionalinius

ir tarptautinius projektus.

Skautų slėnis bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio

skautiškomis organizacijomis, yra tarptautinių

skautiškų centrų ir stovyklaviečių tinklų SCENES ir

GOOSE NETWORK narys. 

Aktyviai vykdo lietuvių ir tarptautinių ilgalaikių

savanorių (European Solidarity Corps.) programą, yra

akredituotas centras.

Skautų slėnis yra Ukmergės ir Širvintų jūrų skautų

veiklų vystytojas ir rėmėjas.

Vienoje iš stovyklaviečių nuo 2015m. visus metus

veikia lauko darželis “Vėjo šalies vaikai”.

SKAUTŲ NEFORMALAUS UGDYMO
CENTRAS GAMTOJE

SKAUTŲ SLĖNIS

- Tenkinti viešuosius interesus vykdant edukacines, kultūrines, sporto, aplinkos apsaugos, sveikatingumo veiklas ir paslaugų
organizavimą, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą; 

- Remiantis skautų vertybių sistema, jaunimo neformalaus ugdymo metodika ir veikla gamtoje prisidėti prie jaunų žmonių
vertybių formavimo, pilietiškumo ir sveikatos puoselėjimo;

- Bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis skatinti žmonių aktyvumą, gamtos apsaugą,
bendruomeniškumą, sveiką gyvenseną ir kitas visuomenei naudingas veiklas; 

- Sudaryti sąlygas savanorystės idėjos plėtojimui Lietuvoje ir užsienyje.

Skautų slėnio pagrindiniai tikslai:

2020



-  Pas i rašėme SCENES sert i f ikatą
-  Patv i rt inome 2020-2021m.
veiksmų planą
-  Žygiavome Žiemos žygyje
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2020 DIENORAŠTIS TRUMPAI

2020

-  Ruošėme inventor ių  vasara i
-  Pras idėjo edukaci jų  i r  stovyklų
vadovų atranka 
-  Paskelbėme stovyklų pamainas
ir  pradėjome registrac i ją

-  Pradėjome vykdyt i  on- l ine
skaut iškus sus it ik imus pagal  NVŠ
programą
- Ruošėme abi  stovyklav ietes
vasaros veik loms

-  Karant ino metu pradėjome
statyt i  Skautų s lėnio of isą

-  Vadovų mokymai  i r  ta lka
-  5  stovyklos  i r  6  edukacinės
programos
-  Į rengtas g i luminis  vandens
gręž inys

-  6  stovyklos ,  2  edukacinės ,  LS
vadovų sąskrydis
-  Pastatyta pavėsinė i r  prausykla
-  Į rengtas nuotekų valymo
įrengimas

SAUSIS VASARIS KOVAS

BALANDIS GEGUŽĖ-BIRŽELIS LIEPA -  RUGPJŪTIS

-  12  edukacin ių  programų -  515
dalyv ių 

-  7  Edukacinės ,  1  stovykla  -  350
dalyv ių 

-  Pabaigtas  Skautų s lėnio of isas
-  Suplanuotos 2021m.  veik los

RUGSĖJIS SPALIS-LAPKRITIS GRUODIS
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2020 SKAIČIAIS

 2012 DALYVIAI
  534 -  VASAROS STOVYKLOSE
    67 -  MOKYMUOSE
1020 -  EDUKACIJOSE
  391 -  SKAUTIŠKUOSE RENGINIUOSE

129 VADOVAI
74 -  VASAROS STOVYKLŲ VADOVAI
20 -  EDUKACINIŲ PROGRAMŲ VADOVŲ
13 -  TARPTAUTINIŲ SAVANORIŲ
22 -  SAVANORIAI LIETUVIAI

37 Skautų slėnio "Dream team" vadovų komanda

INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS
Skautų slėnis  1  (Ukmergės r . ,  Sukinių k.) :
-  GILUMINIS VANDENS GRĘŽINYS IR VANDENTIEKIS 
-  NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI IR KANALIZACIJA
- VIRTUVĖS KONTEINERINĖS PATALPOS
- OFISAS

Skautų slėnis  2  (Širvintų r . ,  Špokiškio k.) :
-  PAVĖSINĖ IR PRAUSYKLOS
- VANDENTIEKIS IR KANALIZACIJA
- VIRTUVĖS PASTATAS

2 SKAUTŲ SLĖNIO STOVYKLAVIETĖSE VYKO
  7  -  VASAROS STOVYKLOS
27 -  EDUKACINĖS PROGRAMOS
  8 -  SKAUTIŠKI RENGINIAI
  3  -  MOKYMAI
10 -  PROJEKTŲ
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2020 PAGRINDINĖS VEIKLOS
VASAROS STOVYKLOS

Stovyklos "RYŠYS"
Savaitinė, skautiško patyrimo stovykla 8-16m. vaikams ir jaunimui. Gyvename
palapinėse ir kiekvieną dieną patiriame vis naują ryšį su gamta ir žmonėmis.
Įgyjame naujus įgūdžius žygiuodami sausumos žygyje ir dalyvaudami vandens
programoje. Išmokstame kaip įsikurti gamtoje, gaminti maistą ant laužo,
naudoti aštrius daiktus, suteikti pirmąją pagalbą, dirbti komandoje.
2020m. įvyko 2 stovyklos, stovyklavo 190 vaikų.
Dirbo ir savanoriavo 64 vadovai. 

Stovyklos "ATOSTOGOS KAIME" 
5 dienų stovykla 5-12m. vaikams su galimybe stovyklauti su nakvyne ir be jos
(dienos stovykla). Šių stovyklų metu saugiai susipažįstame su gamta,
mokomės bendrauti ir įveikti iššūkius kartu, susipažįstame su naminiais
gyvūnais. Pradedame suprasti mus supančius gamtos reiškinius, tyrinėjame ir
atrandame daug naujų dalykų. 
2020m. įvyko 5 stovyklos, stovyklavo 344 vaikų.
Dirbo ir savanoriavo 108 vadovai.
7 stovyklose dalyvavo 534 dalyviai, dirbo 74 vadovai ir savanoriai.

EDUKACINĖS PROGRAMOS
Veprių kraterio lobiai ir atradimai
10-12km sausumos žygis. Orientuojamės pagal gamtos reiškinius ir kraterio
deimantus. Gaminamės maistą ant laužo ir atliekame komandines užduotis.

Skautiškas žygis
15km sausumos žygis su užduotimis. Žygis patikrina ne vieno dalyvio ištvermę
ir valią. Lobių ieškome slaptoje karinėje Kopūstėlių raketinėje bazėje.

Skautorama
Pusdienio skautiška programa Skautų slėnio stovyklavietėje. Išbandome save
Skautoramos programoje, kur su komanda įveikiame skautų instruktorių
įrengtą trasą ir iššūkius.

Išgyvenimo žygis
30km kompleksinis vandens ir sausumos žygis. Išbandome savo valią ir
komandos galimybes. Žygio metu atrandame tikras draugystes.

Skautiška stovykla
Specialiai ir individualiai sukurta 2-3 dienų skautiška stovykla. Su patyriminio
žygio ir stovyklavimo gamtoje elementais.

2020m. įvyko 27 edukacijos, kuriose dalyvavo 1020 vaikų ir jaunimo. Edukacijas koordinavo ir vedė 20
Skautų slėnio instruktorių. Edukacinėse programose dalyvavo moksleiviai iš šių miestų ir rajonų:
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Kėdainių, Jonavos ir Ukmergės
Daugiausiai dalyvių 2020m. sulaukta iš:
Kėdainių "Ryto" progimnazijos, Kauno Valdorfo mokyklos, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos, Ukmergės A.
Smetonos ir J.Basanavičiaus gimnazijų,
Lyginant su 2019m. (1615 dalyvių, 15 dirbančių instruktorių) dalyvių ir edukacijų sumažėjo dėl 2020m. pavasarį
Lietuvoje paskelbto karantino ir sustabdytos veiklos. Praradome 18 iš anksto užsakytų edukacinių programų.
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2020 PAGRINDINĖS VEIKLOS

PROJEKTAI

Infrastruktūrinis projektas "Skautų slėnio socialinio verslo plėtra" 
Projekto metu Skautų slėnio stovyklavietėje (Ukmergės r.) įrengiama
kanalizacija ir vandentiekis, papildomos apgyvendinimo vietos (6 vasarnamiai ir
1 dušų/wc pastatas), sudaromos veiklų plėtros galimybės.
Projektas yra 2 metų, 2020m. įrengta:
1) Giluminis vandens gręžinys su siurbline ir vandentiekio trasomis;
2) Nuotekų valymo  sistema ir kanalizacijos trasos į pastatus;
3) Įsigyta 10 Baidarių ir transportavimo priekaba.
Projekto biudžetas ir planuojamos investicijos 2020-2021: 150 000 EUR

Neformalaus vaikų švietimo (NVŠ) programa ir projektai
Šios programos metu dirbama su Ukmergės ir Širvintų jūrų skautų vienetais.
2020m. 72 jauni žmonės iš Ukmergės ir Širvintų r. dalyvavo reguliariuose
užsiėmimuose, žygiuose, stovyklose, kelionėse ir mokymuose. Tai nuo 2015m.
prasidėjęs ilgalaikis projektas. 
Projektų apimtis 2020m.: 19 960 EUR

NVO projektai (Ukmergės r.)
2020m. buvo įgyvendinti keli projektai, organizuoti privalomieji (higienos,
pirmos pagalbos, turistinių stovyklų organizavimo) ir stovyklų organizavimo
praktiniai įgūdžių mokymai ir stovyklos.
Projektų apimtis 2020m.: 1 000 EUR

Vasaros užimtumo skatinimo projektai (Vilniaus ir Ukmergės r.)
2020m. buvo įgyvendinti keli projektai su Vilniaus ir Ukmergės r., jų metu dalis
vaikų Skautų slėnio stovyklose dalyvavo su ženkliomis nuolaidomis.
Projektų apimtis 2020m.: 4 925 EUR

Vyriausybės Covid projektas
Projektas buvo skirtas Skautų slėnio nuotolinėms veikloms vykdyti ir apsauginėms bei higienos priemonėms įsigyti.
Projekto apimtis 2020m.: 5 000 EUR

Per 2020m. įgyvendinta 10 projektų: 1 infrastruktūros plėtros ir 9 veiklos. Projektų apimtis: 287 574 EUR
Skautų slėnis orientuojasi į ilgalaikius, tęstinius ir tvarius projektus, kurie atliepia Skautų slėnio
pagrindinius tikslus ir uždavinius.
2021m. bus tęsiamas infrastruktūros plėtros ir daugelis 2020m. vykdytų minkštųjų (paslaugų) projektų.

European Solidarity Corps. (tarptautinė savanorystė)
Ilgalaikiai ir tęstiniai projektai, kurių metu lietuviai savanoriai siunčiami į
užsienio partnerių organizacijas, Skautų slėnis priima ilgalaikius (9-12mėn.)
savanorius Lietuvoje.
2020m. išsiųsti 2 savanoriai (Čekija, Ispanija), Lietuvoje priimta ir koordinuota
13 European Solidarity Corps. tarptautinių savanorių iš Prancūzijos, Ispanijos,
Čekijos, Ukrainos, Vokietijos, Rumunijos, Jordanijos, Belgijos.
Projekto apimtys 2020-2021m.: 106 689 EUR 
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Skautų slėnis jau 6 metus plečia savo veiklų
spektrą ir apimtis. 2020m. nemaža dalis
organizacijos resursų ir pajėgumų yra
skiriama infrastruktūros plėtrai ir
statyboms. 

- Tekančio vandens ir kanalizacijos sistemos
Atsižvelgiant į higienos reikalavimus stovyklavietėje įrengta vandens tiekimo  sistema. Hidroforinė sistema sudaro
sąlygas vandenį tiekti į virtuvės pastatą, prausyklas ir dušus. Iškastas naujas šulinys. Išvalyta, suremontuota ir
atnaujinta senoji sodybos kanalizacijos sistema, surinkimo talpa, įrengtos naujos kanalizacijos trasos.
Investicijos apimtis: 1 000 EUR

- Nauja pavėsinė ir prausykla
Organizuojant didesnes stovyklas ir esant didesniam veiklų erdvių poreikiui šiais metais pastatytas naujas, erdvus
72 kv. m. pavėsinės pastatas. Į pastatą atvesta elektra, apšvietimas, įrengtos sienos ir atsisėdimo vietos.
Taip pat pastatytas nedidelis 18 kv. m. prausyklos pastatas, kuriame įrengtos kriauklės prausimuisi,
kompostavimo sistema, apšvietimas ir kanalizacijos sistema. Ateityje planuojama prie prausyklų įrengti
papildomus 18 kv.m. dušų patalpas. 
Investicijos apimtis: 19 375 EUR

Skautų slėnio stovyklavietė (Širvintų r.)
3 ha ploto sodyba ir jos teritorija pritaikoma Skautų
slėnio stovyklavietės veikloms. Pagal numatytą
infrastruktūros plėtros planą 2020m. atlikta:

2020

2020 PAGRINDINĖS VEIKLOS
INFRASTRUKTŪRINĖS PLĖTROS VEIKLA

Skautų slėnio stovyklavietė (Ukmergės r.)
3 ha ploto, nuo 2014m. įkūrinėjamoje, skautiškoje
stacionarioje stovyklavietėje, Skautų slėniui 2020m.
pavasarį nepradėjus įprastinių veiklų pereita prie
suplanuotų statybų. Pagal numatytą infrastruktūros
plėtros planą 2020m. šioje stovyklavietėje atlikta:

- Giluminis vandens gręžinys, kanalizacijos
sistema ir trasos
Šiais metais stovyklavietėje įrengtas geriamo vandens 

šaltinis (gręžinio gylis 94m), o vandens trasos išvedžiotos į visus pastatus (500m). Visas vanduo gali būti
naudojamas maisto gamybai ir gėrimui.
Nuotekų tvarkymui įrengtas didelės apimties nuotekų valymo įrenginys. Išvedžiotos kanalizacijos trasos. Pasiruošta
nuo 2021m. turėti pilnai funkcionuojančią kanalizaciją ir vandentiekį.
Investicijos apimtis: 47 325 EUR

- Virtuvės konteinerinis pastatas
Įsigytos, atgabentos ir sumontuotos 26 kv. m. konteinerinės patalpos, įsigyta dalis reikalingos technikos. 2021m.
ketinama pagal visus reikalingus higienos ir maisto veterinarijos reikalavimus įsirengti maisto ruošos patalpas.
Investicijos apimtis: 6 000 EUR

- Skautų slėnio ofisas
Pradėtas 2019m., šiais metais ofisas buvo pabaigtas. Čia 2021m. persikels visi organizacijos administraciniai darbai.
Investicijos apimtis:  12 655 EUR

Iš viso 2020m. infrastruktūros plėtrai buvo skirta daugiau kaip 86 355 EUR investicijų
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2020m. su Lietuvos skautija pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.
Per šiuos metus ne kartą stovyklavietėje stovyklavo Lietuvos
skautijos vienetai ir vadovai. Neatlygintinai suteikta naudotis Skautų
slėnio stovyklavietės infrastruktūra ir inventoriumi organizuojant
Lietuvos skautijos nacionalinį vadovų Sąskrydį rugpjūčio mėn.
Savaitei viena stovyklavietė, inventorius, transportas ir žmogiškieji
resursai buvo suteikti  "Gražių dainelių daug girdėjau" konkurso
prizininkams.

2020m. sausio mėn. tarp WOSM (World Organization of the Scout
Movement), Lietuvos skautijos (Nacionalinės skautų organizacijos) ir
Skautų slėnio buvo pasirašytas A Scout Centre of Excellence for
Nature and Environment (SCENES) statutas (Charter). 
Skautų slėnis 2018m. pabaigoje tapo 38 pasaulinių skautų
centrų ir stovyklaviečių tinklo nariu.

Su Ukmergės r. savivaldybe įvairias lygiais, ypač Švietimo ir jaunimo ugdymo srityje
bendradarbiaujame nuo Skautų slėnio įkūrimo (2014m.). 2020m. Ukmergės r. sav. įsipareigojo remti
Skautų slėnio socialinio verslo plėtros projektą 24 061,72 EUR, o Skautų slėnis įsipareigojo savo
infrastruktūra ir ištekliais ilgalaikiai prisidėti prie Ukmergės r. visuomenės veiklinimo ir jaunų žmonių
užimtumo skatinimo gamtoje.

2020m. Skautų slėnis suteikė 15 nemokamų vasaros stovyklos
kelialapių Ukmergės r. Policininkų bendruomenės šeimoms. Rudenį
moksleiviai iš Ukmergės A. Smetonos gimnazijos neatlygintinai
dalyvavo įvairiose Skautų slėnios edukacinėse programose.
Ukmergės ir Širvintų policijos, priešgaisrinės tarnybos visą vasarą
kiekvieną savaitę aplankydavo Skautų slėnio stovyklas ir
pristatydavo savo veiklas, tarnybą ir inventorių.

2020m. Skautų slėnio valdybos narė Leonora Smulskytė tapo DofE
programos žygių vadove. Per metus stovyklavietėje buvo priimta apie 30
DofE dalyvių, vyko mokymai. 

Skautų slėnis 2020m. aktyviai bendradarbiavo, suteikė paramą, neatlygintinas paslaugas ir vykdė
bendras veiklas ir projektus su ilgalaikiais savo partneriams.

2020

2020 BENDRADARBIAVIMAS

Ukmergės rajono savivaldybė

Parama ir bendradarbiavimas

DofE programa Skautų slėnyje

Lietuvos skautija, Jūrų skautai

2020m. bendradarbiavimo  sutartis pasirašyta su LS Jūrų skautais. Bendradarbiaujama nuomojant
vieni kitiems inventorių, sudarytos ypač palankios sąlygos Skautų slėnio infrastruktūra ir laivais
naudotis jūrų skautams. Natūraliai nemažai Ukmergės ir Širvintų jūrų skautų "Šventosios" tunto
renginių vyksta Skautų slėnyje.

2020m. bendradarbiauta su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos. Visoms mūsų komercinėms paslaugoms taikyta 10% 
 nuolaida Šeimos kortelės turėtojams - daugiavaikėms šeimoms.
Skautų slėnio iniciatyva visiems vasaros stovyklų kelialapiams taikyta 10-12% nuolaidą
šeimoms, kurios į stovyklą leido 2 ir daugiau savo vaikų. Tai planuojama tęsti ir 2021m.
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2020m. Skautų slėnio pajamos buvo 272 788 Eur, išlaidos – 167 426 Eur. Likutis plėtrai (investicijos į
stovyklaviečių infrastruktūrą, kredito grąžinimui, ilgalaikių projektų vykdymui ir organizacijos išlaidoms) sudarė
105 362 Eur arba 38,6 proc. visų metinių pajamų.

2020

2020 PAJAMOS IR IŠLAIDOS

Išlaidos: 167 426 EurPajamos: 272 788 Eur Likutis: 105 362 Eur

2020m. pajamų pasiskirstymas -  272 788 Eur
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Skautų slėnio išlaidos pasiskirstė į penkias pagrindines sritis, iš kurių 42,1% sudarė veiklų organizavimo išlaidos,
29,6% - projektų vykdymo išlaidos, 19% - organizacijos išlaikymo ir einamosios išlaidos ir 5,7% - darbuotojų
išlaikymo išlaidos

2020

2020m. Išlaidų pasiskirstymas -   167 426 Eur

2020m. Stovyklų ir  edukacijų išlaidų pasiskirstymas
Stovyklų organizavimo išlaidos - 60 007 Eur (85%), Edukacinių programų - 10 530 Eur (15%)
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2020m. likutis (105 362 Eur) buvo panaudotas ilgalaikiam turtui įsigyti, toliau plėsti stovyklaviečių infrastruktūrą,
sumokėti Skautų slėnio kreditus:

- Pavėsinės ir prausyklos pastatai stovyklavietėje prie Žirnajų ežero: 19 375 Eur
- Nuotekų valymo įrenginiai ir vamzdynų trasa: 32 900 Eur
- Giluminis vandens gręžinys ir vamzdynų trasa: 12 679 Eur
- Baidarių gabenimo priekaba ir 10 baidarių: 8 650 Eur
- Automobilis Toyota: 15 000 Eur
- Kompiuterinė ir filmavimo technika: 3 235 Eur
- Konteinerinės buitinės patalpos (virtuvės pastatas): 5 400 Eur
- Kredito grąžinimui: 4 639 Eur
- Kitoms organizacijos veikloms: 3 484 Eur

2020

2020 LIKUČIO PASISKIRSTYMAS

2021 NUMATOMA PLĖTA
- Stovyklavietės Sukinių kaime infrastruktūrinė plėtra statant 6 poilsinius vasarnamius ir 1 dušų ir wc pastatą
- Įrengiant Skautų slėnio seminarų namą, vasarnamius apgyvendinimui (planuojamos 85 miegojimo vietos).
- Rengiant kanalizacijos ir vandentiekio trasų pilną pajungimą ir naujo dušų/wc pastato įrengimą (5 dušai, 5 wc, 6
prausyklos, apšvietimas, elektra ir kt.)
- Įrengiant ir patvirtinant maisto gamybos patalpų higienos pasus abiejuose stovyklavietėse
- Pirmą kartą organizuojant stovyklavimo ir edukacines veiklas visos vasaros metu abiejuose stovyklavietėse

SKAUTŲ SLĖNIS
Skautų slėnio ofisas
Rojaus Sodų g. 1, Sukinių k., Ukmergės r.
8 663 64451
info@skautuslenis.lt
www.skautuslenis.lt

Skautų slėnis  1  (Ukmergės r .)
Rojaus Sodų g. 1A, Sukinių k., Ukmergės r.

Skautų slėnis  2  (Širvintų r .)
Ežero g. 21, Špokiškio k., Širvintų r.


