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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”.
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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:

2021



-  Dėl  paskelbto karant ino veik los
buvo sustabdytos
-  Įs igytos konteiner inės v i r tuvės
patalpos i r  į ranga

2021 DIENORAŠTIS TRUMPAI

2020

-  Pras idėjo vadovų atranka 
-  Sukurtas  naujas  mūsų puslapis
www.skautuslenis . l t  
-  Paskelbėme naujas  stovyklas
i r  pradėjome registrac i ją

-  Pras idėjo aktyvios  statybos
-  Ruošėme stovyklav ietę
nauj iems infrastruktūros
pokyčiams

-  Stovyklav ietės  parengtos
skautų pavasar io  programoms

- Pras idėjo kontakt inės skautų
veik los  gamtoje
-  3  stovyklos  i r  9  edukacinės
programos
-  Pastatyt i  i r  į rengt i  7  nauj i  namai

-  4  Atgajos i r  5  Skautų s lėnio
stovyklos 
-  Į rengt i  nauj i  namai  i r  štabo
namas

SAUSIS VASARIS KOVAS

BALANDIS GEGUŽĖ-BIRŽELIS LIEPA -  RUGPJŪTIS

-  5  edukacinės programos
-  1 -as is  Skautų s lėnio DT vakaras

-  5  Edukacinės ,  1  stovykla
-  Skautų žygia i  i r  stovyklos

-  Į rengtas Štabo namo 2 aukštas
-  Stovyklav ietė paruošta ž iemai

RUGSĖJIS SPALIS-LAPKRITIS GRUODIS
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2021 SKAIČIAIS

 2312 DALYVIAI
1094 -  VASAROS STOVYKLOSE
    56 -  MOKYMUOSE
  927 -  EDUKACIJOSE
  235 -  SKAUTIŠKUOSE RENGINIUOSE

128 VADOVŲ
86 -  VASAROS STOVYKLŲ VADOVAI
16 -  EDUKACINIŲ PROGRAMŲ VADOVŲ
  6 -  TARPTAUTINIAI SAVANORIAI
20 -  SAVANORIAI LIETUVIAI

44 Skautų slėnio "Dream team" vadovų komanda

INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS
Skautų slėnis  1  (Ukmergės r . ,  Sukinių k.) :
-  ŠTABO NAMAS (išorė ir  dalinai  vidus,  6  lovos)  
-  6  NAMELIAI (72 lovos)
-  1  PRAUSYKLŲ PASTATAS (5 dušai/wc,  6  prausyklos)
-  ĮRENTOS VIRTUVĖS KONTEINERINĖS PATALPOS

Skautų slėnis  2  (Širvintų r . ,  Špokiškio k.) :
-  RENOVUOTOS VIRTUVĖS PATALPOS
- RENOVUOTAS ŠTABO NAMO VIDUS

2 SKAUTŲ SLĖNIO STOVYKLAVIETĖSE VYKO
16 -  VASAROS STOVYKLŲ
14 -  EDUKACINIŲ PROGRAMŲ
  8 -  SKAUTIŠKI RENGINIAI
  4 -  MOKYMAI
  3  -  PROJEKTAI
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2021 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.
2021m. įvyko 3 stovyklos, stovyklavo 340 vaikų.
Dirbo ir savanoriavo 78 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. 
2021m. įvyko 4 stovyklos, stovyklavo 294 vaikų.
Dirbo ir savanoriavo 69 vadovai.
7 stovyklose dalyvavo 634 dalyviai, dirbo 86 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.

2021m. įvyko 14 edukacijos, kuriose dalyvavo 871 vaikų ir jaunimo. Edukacijas koordinavo ir vedė 16
Skautų slėnio instruktorių. Edukacinėse programose dalyvavo moksleiviai iš šių miestų ir rajonų:
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Kėdainių, Jonavos ir Ukmergės
Daugiausiai dalyvių 2021m. sulaukta iš:
Kauno J. Jablonskio gimnazijos, Kėdainių "Ryto" progimnazijos, Kauno Valdorfo mokyklos, Ukmergės J. Basanavičiaus
gimnazijos
Lyginant su 2020m. (1020 dalyvių, 20 dirbančių instruktorių) dalyvių ir edukacijų sumažėjo dėl 2020-2021m.
Lietuvoje paskelbto karantino ir sustabdytos veiklos.

SKAUTŲ NEFORMALAUS UGDYMO
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STOVYKLAVIEČIŲ NUOMA RENGINIAMS
Vis daugiau Skautų slėnio veiklose stovyklavietės yra nuomojamos užsakomiesiems renginiams. Plečiantis
infrastruktūrai, stovyklavietes galime pasiūlyti mokyklų bendruomenių renginiams, skautiškoms stovykloms ir
vasaros stovyklų organizatoriams.
2021m. vasaros metu abi stovyklavietės buvo pilnai "įdarbintos", vyko kitų organizacijų stovyklos ir renginiai.

Kūrybinės vaikų ir jaunimo stovyklos "Lietuvos atgaja" 
2021m. vasarą viena Skautų slėnio stovyklaviečių buvo pilnai išnuomota "Lietuvos atgaja" stovykloms. 
Įvyko 4 Lietuvos atgaja stovyklos. Stovykloms galėjome pasiūlyti iki 77 lovų nakvynę, pilną maitinimo paslaugą ir
stovyklavietės infrastruktūrą ir inventorių. Tikimės ir toliau bendradarbiauti šioje srityje. 

Skautiškos stovyklos
2021m. stovyklavietes savo skautiškoms stovykloms nuomavo Vilniaus "Vingio" ir "Šventaragio" tuntai, stovyklaviete
intensyviai naudojosi Ukmergės ir Širvintų jūrų skautų "Šventosios" tuntas. Iš viso įvyko 5 stovyklos.
2021m. įvyko 9 stovyklos ir renginiai, stovyklavo 511 vaikų.
Dirbo ir savanoriavo 14 vadovų.

Nuo 2013m. Ukmergės r. ir nuo 2017m. Širvintų r. organizuojama jūrų skautų veikla. 2015m. įsteigtas Lietuvos
skautijos, Ukmergės ir Širvintų jūrų skautų "Šventosios" tuntas, vienijantis apie 100 skautų abiejuose rajonuose.
Veiklos remiamos Neformalaus vaikų švietimo programos, Skautų slėnis remia transportu, inventoriumi ir
infrastruktūra.
2021m. dėl paskelbto karantino, metų pradžioje veiklos buvo sustojusios. Pirmieji užsiėmimai prasidėjo 2021m.
gegužės mėn. ir vyko išskirtinai tik lauke atskirais nedideliais vienetais. Iš viso veiklose dalyvavo 89 vaikai. Įvyko trys
2 dienų žygiai Neries regioniniame parke, o vasarą organizuotas 5 dienų vandens žygis baidarėmis Šventosios
upe (94km), maršrutu Anykščiai - Jonava. Nuo rudens veiklos grįžo į įprastą tempą, įvyko rudeninė STARTAS 2021
stovykla, rudens ir žiemos žygiai.  
2021m. įvyko 8 renginiai (žygiai, stovyklos), iš viso veiklose dalyvavo 89 vaikų. Renginiuose sulaukta
235 dalyvių. Dirbo ir savanoriavo 8 vadovai. 

NEFORMALUS VAIKŲ ŠVIETIMAS -  JŪRŲ SKAUTŲ VEIKLA
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TARPTAUTINĖ SAVANORYSTĖ
Skautų slėnis nuo 2015m. priima ir koordinuoja tarptautinius savanorius (Europos Solidarumo Korpuso programa)
Lietuvoje bei siunčia lietuvius savanorius ilgalaikei savanorystei į kitas Europos šalis. Savanoriai įprastai atvyksta
ilgalaikei 9-12 mėn. savanorystei Lietuvoje. Dalis pasirenka Skautų slėnį, dalį savanorių koordinuojame kitose
partnerių organizacijose.
2021m. koordinavome 5 organizacijų tarptautinius savanorius, iš viso - 15 savanorių iš Rumunijos,
Čekijos, Ukrainos, Prancūzijos, Reunjono salos, Ispanijos, Jordanijos ir Vokietijos. Išsiuntėme 2 lietuvius
savanorius ilgalaikei savanorystei į Čekija ir Slovėniją.
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2021 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, 2021m. įrengta:
1) 6 vasarnamiai (išorės, vidaus įrengimas, elektra, lovos, apšvietimas ir kt.);
2) Prausyklos pastatas (5 dušai, wc ir 6 prausyklos, vandens filtrai ir katilinė);
Projekto biudžetas 2020-2021: 145 935 EUR

Neformalaus vaikų švietimo (NVŠ) programa ir projektai
Šios programos metu dirbama su Ukmergės ir Širvintų jūrų skautų vienetais.
2021m. 89 jauni žmonės iš Ukmergės ir Širvintų r. dalyvavo reguliariuose
užsiėmimuose, žygiuose, stovyklose, kelionėse ir mokymuose. Tai nuo 2015m.
prasidėjęs ilgalaikis, tęstinis projektas. 
Projektų apimtis 2021m.: 9 868 EUR

NVO projektai (Ukmergės r.)
2021m. buvo įgyvendinti keli projektai, organizuoti privalomieji (higienos,
pirmos pagalbos, turistinių stovyklų organizavimo) ir stovyklų organizavimo
praktiniai įgūdžių mokymai ir stovyklos.
Projektų apimtis 2021m.: 650 EUR

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.
2021m. išsiųsti 2 savanoriai (Čekija, Slovėnija), Lietuvoje priimta ir koordinuota
15 European Solidarity Corps. tarptautinių savanorių iš Prancūzijos, Ispanijos,
Čekijos, Ukrainos, Vokietijos, Rumunijos, Jordanijos ir Eujunion salos.
Projektų apimtys 2020-2021m.: 106 689 EUR 



Skautų slėnis jau 7 metus plečia savo veiklų
spektrą ir apimtis. 2021m. nemaža dalis
organizacijos resursų ir pajėgumų yra
skiriama infrastruktūros plėtrai ir
statyboms. 
Skautų slėnio stovyklavietė (Širvintų r.)
3 ha ploto sodyba ir jos teritorija pritaikoma Skautų
slėnio stovyklavietės veikloms. Pagal numatytą
infrastruktūros plėtros planą 2021m. stovyklavietėje
nebuvo numatyta skirti didelių investicijų, reguliariai
tvarkyta stovyklavietės aplinka. tvarkytas gerbuvis, bet
didesnių investicijų nesuplanuota.

2021

2021 PAGRINDINĖS VEIKLOS
INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Skautų slėnio stovyklavietė (Ukmergės r.)
3 ha ploto, nuo 2014m. įkūrinėjamoje, skautiškoje
stacionarioje stovyklavietėje, Skautų slėniui 2021m.
pavasarį nepradėjus įprastinių veiklų pereita prie
suplanuotų statybų. Pagal numatytą infrastruktūros
plėtros planą 2021m. šioje stovyklavietėje atlikta:

- 6 Vasarnamiai ir prausyklos pastatas
2021m. stovyklavietė atliktos didžiausios investicijos
nuo organizacijos įkūrimo. Pastatyti 6 vasarnamiai 

jie nudažyti, apstatyti baldais, įrengtos dviaukštės lovos, įsigyta reikalinga patalynė. Iš viso: 72 miegojimo vietos.
Prausyklos pastate įrengti 5 dušai, tualetai ir 6 prausyklos. Dujų balionų spinta, dujiniai vandens šildymo katilai,
boileris, vandens filtravimo sistema, Visuose pastatuose išvedžiota elektra, įrengtas apšvietimas, priešgaisrinės
priemonės.
Investicijos apimtis: 116 524 EUR

- Virtuvės konteinerinis pastatas
2021m. konteinerinėse patalpose pagal higienos ir maisto veterinarijos reikalavimus įrengtos maisto ruošos
patalpos. 
Investicijos apimtis: 13 500 EUR

- Vadovų "Štabo" namo apdaila ir įrengimas
Šiais metais namas pradėtas eksploatuoti pagal numatytas sąlygas. Namas apkaltas medžiu iš išorės, išvedžiota
elektros instaliacija ir įrengti mazgai. Įrengtas antras aukštas ir miegojimo vietos, terasa ir laiptai į antrą aukštą.
Ketinama 2022m. Štabo name pilnai įrengti 1 aukštą ir padaryti dalinę 2 aukšto apdailą.   
Investicijos apimtis: 1 845 EUR

Iš viso 2021m. infrastruktūros plėtrai buvo skirta daugiau kaip 131 869 EUR investicijų
Per 2020-2021m. laikotarpį į ilgalaikę stovyklaviečių infrastruktūrą investuota virš: 203 522 Eur
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2021m. Skautų slėnio pajamos buvo 274 982 Eur, išlaidos – 239 587 Eur. Likutis plėtrai (investicijos į
stovyklaviečių infrastruktūrą, kredito grąžinimui, ilgalaikių projektų vykdymui ir organizacijos išlaidoms) sudarė 35
395 Eur arba 12,8 proc. visų metinių pajamų.

2021

2021 PAJAMOS IR IŠLAIDOS

Išlaidos: 239 587 EurPajamos: 274 982 Eur Likutis: 35 395 Eur

2021m. pajamų pasiskirstymas -  274 982 Eur
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Didžiausios išlaidos - Stovyklų ir kitų užsakomųjų programų organizavimas (50%). Išlaidos proporcingai atitinka
organizacijos pajamas. 

2021

2021m. Išlaidų pasiskirstymas -   239 587 Eur

2021m. Stovyklų ir  edukacijų išlaidų pasiskirstymas -  100 165 Eur
Stovyklų organizavimo išlaidos - 84 792 Eur (85%), Edukacinių programų - 15 373 Eur (15%)
Išlaidos lyginant su 2020m. yra išaugę ~30%, bet proporcijos išsilaikę tokios pačios. Tai yra viena iš priežasčių,
kodėl ~15-20% keliamos 2022m. užsakomųjų programų ir stovyklų kelialapių kainos. 



2021m. likutis (35 394,95 Eur) ir dalis stovyklų/edukacijų metu uždirbtų lėšų (17 213,22 Eur) buvo panaudota
naujų 6 vasarnamių, virtuvės, prausyklos pastato ir Štabo namo statyboms ir įrengimui. Vykdyto Vietos veiklos
projekto "Skautų slėnio socialinio verslo plėtra" lėšų neužteko pilnam 2021m. plėtros plano išpildymui.
5000 Eur buvo atidėti banko paskolos grąžinimui 2021-2022m. laikotarpiui.

2021

2021 LIKUČIO PASISKIRSTYMAS

2022 NUMATOMA PLĖTA
Skautų slėnis 1 stovyklavietėje numatyta:
- pratęsti kanalizacijos tinklų plėtrą, kad nuleidžiamus tualetus galėtų turėti lauko darželis ir būtų galima
renovuoti senąjį prausyklų pastatą ir jį padaryti su nuleidžiamais tualetais. Tuo pačiu sutvarkyti stovyklavietės
drenažo sistemą. 
- Planuojama įrengti higienos taškus ir vidaus apdailą Štabo name, sudarant ten komfortabilias sąlygas miegoti ir
dirbti 6 vadovų komandai.
- Planuojama įrengti papildomas 3 erdves - pavėsines (~200 kv.m.), o valgyklos permatoma stogą uždengti
skardiniu stogu.
- Ketinama pastatyti du nedidelius mediko ir karantinavimosi namelius.

Skautų slėnis 2 stovyklavietėje: 
- Planuojama įrengti naujus nuotekų valymo įrenginius, kurie būtų pritaikyti stovyklavietės apkrovoms. Ištiesti
naujas kanalizacijos ir vandentiekio trasas bei pajungti tualetus ir dušus. Atnaujinti prausyklų pastatą.

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.
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