LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2013 12 12 Nr. XIV-P-08
Vilnius

Posėdžio pirmininkė: Ieva Žilinskienė
Posėdžio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė
Dalyvauja: 9 LS pirmijos nariai.
Dalyviai: Milda Bacevičiūtė, Laima Dagytė, Vaiva Juškevičiūtė, Povilas Kripas, Justina
Lukaševičiūtė, Akvilė Milkevičiūtė, Benita Mincevičiūtė, Dovilė Vinkevičiūtė, Ieva Žilinskienė
(Priedas Nr. 1).
Darbotvarkė:
1. Skyrių nuveikti ir planuojami darbai
2. Dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“.
3. 2014 metų Lietuvos skautijos Pavasario šventė.
4. Konkursas „Skautų namo freska“
5. Vadovų konkursas „Pats. Pats“
6. Kalėdinės atvirutės
7. Lietuvos skautijos dalomoji medžiaga.
8. Lietuvos skautijos metų temos konkursas.
9. Pirmijos FTP serveris.
10. Pirmijos Kalėdinis vakarėlis.
11. 2013 veiklos ataskaita.
12. 2013 metų veiklos planas.
13. Vyriausiosios skautininkės rekomendacijos vyresniškumo laipsniams suteikti.
14. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. Skyrių nuveikti ir planuojami darbai.
Planuojami darbai (Priedas Nr. 2)
Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3)
2. SVARSTYTA. Dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“.
Pristato: Benita Mincevičiūtė.
3. SVARSTYTA. 2014 metų Lietuvos skautijos Pavasario šventė.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
4. SVARSTYTA. Konkursas „Skautų namo freska“.
Pristato: Benita Mincevičiūtė.
NUTARTA: Konkursą pratęsti iki 2014 sausio 1 d. Asmeniškai kalbinti dalyvauti dalyvius.

5. SVARSTYTA. Vadovų konkursas „Pats. Pats“.
Pristato: Dovilė Vinkevičiūtė.
NUTARTA: Pirmija pasiūlo nominacijoms Jubiliejinės stovyklos vadovus ir platina
konkurso „Tikrojo mazgo riteris“ reklamą socialiniuose tinkluose. Gruodžio 22 d. prasidės
balsavimas www.skautai.lt
6. SVARSTYTA. Kalėdinės atvirutės.
Pristato: Justina Lukaševičiūtė.
NUTARTA: Popierinės organizacijos atvirutės iki gruodžio 19 d. bus išsiųstos
organizacijoms, partneriams ir bendradarbiaujančioms institucijoms, firmoms.
Elektroninės – gruodžio 24 d. Dovilė Vinkevičiūtė išsiųs Jubiliejinės stovyklos savanoriams,
Benita Mincevičiūtė siųs dvasios tėvams ir vyskupams, Laima Dagytė – komunikacijos
partneriams, Povilas Kripas – firmoms suteikusioms Lietuvos skautijai nuolaidas 2013
metais. Eglė Paulauskaitė – kraštų seniūnams. Beatričė Leiputė – užsienio reikalų skyrių
vedėjams, WOSM‘ui.
Vaiva Juškevičiūtė parengs Google dokumentą siunčiamų el. atvirukų pasidalinimui, kad
nesidubliuotų siunčiami sveikinimai.
7. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos dalomoji medžiaga.
Pristato: Laima Dagytė.
NUTARTA: Komunikacijos skyrius sukurs 2 proc. knygų skirtukus su informacija apie
organizaciją, jos veiklą ir naujus informacinius lankstinukus anglų kalba.
8. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos metų temos konkursas.
Pristato: Laima Dagytė.
Metų temai išrinkti paskelbtas konkursas www.skautai.lt. Balsavimas vyks iki 2013-12-31.
9. SVARSTYTA. Pirmijos FTP serveris.
Pristato: Laima Dagytė.
NUTARTA: Serveryje sukurti aplanką nacionaliniams organizacijos renginiams ir jame
laikyti nuotraukas bei informaciją nustatytą laiko tarpą. Serverį prižiūrės ūkio skyrius.
10. SVARSTYTA. Pirmijos Kalėdinis vakarėlis.
Pristato: Vaiva Juškevičiūtė.
NUTARTA: Kalėdinis Pirmijos vakarėlis vyks gruodžio 18 dieną, 20 val. Kaune.

11. SVARSTYTA. 2013 veiklos ataskaita.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
NUTARTA: Naujas veiklos ataskaitos formas Pirmijos skyrių vedėjai iki 2014-01-06
užpildo ir atsiunčia Laimai Dagytei. Laima Dagytė apsiėmė sukoordinuoti ataskaitų
surinkimą ir sumaketavimą.
Dovilė Vinkevičiūtė surenka kraštų seniūnų ataskaitas. Laima Dagytė susisiekia su Etikos ir
Kontrolės komisija dėl jų kadencinių ataskaitų.
Bendrosios ataskaitos rėmėjams bus kuriamos pdf formatu, nariams – forma renkama dar.
12. SVARSTYTA. 2013 metų veiklos planas.
Pristato: Ieva Žilinskienė.

NUTARTA: Ketvirto ketvirčio veiklas Pirmijos skyrių vedėjai atnaujins iki 2013 m.
gruodžio 22 d.
13. SVARSTYTA. Vyriausiosios skautininkės rekomendacijos vyresniškumo laipsniams
suteikti.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
Vyriausioji skautininkė Ieva Žilinskienė rekomenduos LS Tarybai Mildą Bacevičiūtę,
Simoną Kurtinaitytę, Barborą Drąsutytę, Akvilę Milkevičiūtę, Paulių Ribakovą ir Justiną
Lukaševičiūtę paskautininko laipsniui suteikti. Vyriausioji skautininkė taip pat rekomenduos
LS tarybai Laimą Dagytę skautininko laipsniui suteikti.
14. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
Kito posėdžio data.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
2014 m. sausio 7 d. 18.30 val., Vilniuje. Posėdį praves Vaiva Juškevičiūtė.

Posėdžio pirmininkė

Ieva Žilinskienė

Posėdžio sekretorė

Justina Lukaševičiūtė

Priedas Nr 2
Eil.
Nr.

Užduotis

Terminas

Atsakingas
asmuo

Komentarai

1

Paskelbti apie pratęstą konkursą
„Skautų namo freska“

Iki 2013-12-17

Benita
Mincevičiūtė

Žr. protokolo 4
punktą.

2013-12-22

Dovilė
Vinkevičiūtė

Žr. protokolo 5
punktą.

2

Paskelbti konkurso „Pats.Pats“
balsavimą

3

Išsiųsti Kalėdinius Lietuvos
skautijos sveikinimus

Iki 2013-12-19

Justina
Lukaševičiūtė

Žr. protokolo 6
punktą.

4

Išsiųsti elektroninius Kalėdinius
sveikinimus rėmėjams ir
draugams

Iki 2013-12-24

Skyrių
vedėjai

Žr. protokolo 6
punktą.

5

Sukurti 2 proc. knygų skirtukus
ir informacinius lankstinukus

Iki 2014-vasario

Laima
Dagytė

Žr. protokolo 7
punktą.

6.

Serveryje sukurti aplanką
nacionaliniams renginiams

Iki 2014-01-07

Marius
Kilimonis

Žr. Protokolo 9
punktą.

7.

Parengti ir atsiųsti Pirmijos
skyrių ir etikos, kontrolės
komisijų 2013 metų veiklos
ataskaitas

Iki 2014-01-06

Skyrių
vedėjai,
Laima
Dagytė

Žr. protokolo
11 punktą.

8.

Surinkti kraštų seniūnų 2013
metų veiklos ataskaitas

Iki 2014-01-06

Dovilė
Vinkevičiūtė

Žr. protokolo
11 punktą.

9.

Atnaujinti 2013 metų veiklos
planą

Iki 2013-12-22

Skyrių
vedėjai

Žr. protokolo
12 punktą.

10.

Parengti rekomendacijas
vyresniškumo laipsniui suteikti:
Laimai Dagytei, Mildą
Bacevičiūtę, Simoną
Kurtinaitytę, Barborą Drąsutytę,
Akvilę Milkevičiūtę, Paulių
Ribakovą ir Justiną
Lukaševičiūtę

Žr. protokolo
13 punktą.
Iki 2014-01-02

Ieva
Žilinskienė

Priedas Nr. 3
Vyriausioji skautininkė

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai
Organizacijos
atstovavimas

Organizacijos
atstovavimas

Organizacijos
finansinio
stabilumo
užtikrinimas

Nuveiktas darbas,
priskiriamas
kadencijos
uždavinio
įgyvendinimui
2013 11 20-26
dalyvavimas 1ąjame.
pasauliniame
skautų
edukaciniame
kongrese,
Honkonge.

2013 12 11
dalyvauta LIJOT
padėkos vakare.

2013 12 12
susitikimas su G.
Sidoroviene.

Nuveikto darbo rezultatas (su
komentarais)
Atstovauta ir pristatyta LS.
Neformalaus pasisėdėjimo metu
susiderinta dėl vizito pavasarį su
Europos skautų fondo atstovais.
Prašė mūsų jau dabar parinkti
kelis projektus ir jiems išsiųsti.
Pasidalinta LS patirtimi apie
organizacijos valdymą,
neformalaus ugdymo krepšelių
projektą su kitomis skautiškomis
organizacijomis.
Įsteigtas prizas aukcionui.
Atsiimtas laimėjimas geriausio
2013 m. jaunimo renginio titulo.

Einamieji darbai, nepriskiriami
jokio uždavinio įgyvendinimui
Suorganizuota ir pravesta kraštų
seniūnų sueiga.

2013 11 13 su T. Broga dalyvauta
susitikime su Kauno m.
savivaldybės švietimo ir ugdymo
skyriaus vedėju A. Bagdonu,
pavaduotoja V. Kučiauskiene.
Papasakota apie Lietuvos skautijos
veiklą. Akcentuota jūrų skautų
veikla Kauno krašte, aptarti galimi
bendradarbiavimo momentai.
Planuojamas susitikimas su Kauno
m. meru.
2013 11 16 dalyvavimas Šiaulių
krašto atrankiniame dainų
Projekto paraiškos Norvegijos
mechanizmui gryninimas,
konkurse. Bendravimas su Šiaulių
taisymas pagal pateiktas pastabas. krašto vadovais. Įteiktas ordinas E.
Esminių veiklų derinimas.
Naimavičienei.
2013 12 02 susitikimas su S.
Arlausku ir K. Bagdžiumi dėl
buhalterinių darbų perdavimo.
2013 12 03 susitikimas su A.
Šakalyte ir B. Mincevičiūte dėl
dainų konkurso. Aptarti jau įvykę
atrankiniai dainų konkursai.
Pasižymėtos rekomendacijos
kitiems metams. Susidėlioti
pagrindiniai darbai. Aptarta ir
užsakyta renginio atributika.
Surinkti dalyviai ir bendrauta su
parodos "Mokykla 2013"
organizatoriais. Gruodžio 6-8 d.
parodoje yra atstovaujama ir
pristatoma Lietuvos skautija.
Priduotas galutinis projekto
"Dievui. Tėvynei. Artimui"
mokėjimo prašymas.

Pradėta dalyvauti nuotoliniuose
mokymų kursuose "Dokumentų
valdymas" kartu su J.
Lukaševičiūte.
Pagalba su BTU akcijos
organizavimu.
2013 12 12 dalyvavimas Vilniaus
krašto atrankiniame dainų
konkurse. Ordinų Už nuopelnus
įteikimas: Ritai Ulkienei,
Algimantui Kurui, Donatui
Marcinkui.

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Vyr. skautininkės pavaduotoja administraciniams reikalams
Nuveiktas darbas,
Nuveikto darbo
priskiriamas kadencijos
rezultatas (su
Einamieji darbai, nepriskiriami
uždavinio įgyvendinimui
komentarais)
jokio uždavinio įgyvendinimui
Dalyvavau KAM rengtoje
konferencijoje "NVO veiklos
finansavimo galimybės ir
alternatyvos"
Derinami kojinių gamybos reikalai.

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai
Nuolatinio
bendravimo su
kraštais palaikymas

Vyr. skautininkės pavaduotoja kraštams
Nuveiktas darbas,
Nuveikto darbo
Einamieji darbai,
priskiriamas kadencijos
rezultatas (su
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui
komentarais)
uždavinio įgyvendinimui
Perduodama informacija iš
kitų Pirmijos skyrių kraštų
Išsiųsti 4 laiškai kraštų
seniūnams.
seniūnams.

Suaugusiųjų skyrius

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Skyriaus
veiklos
stabilumas

Nuveiktas darbas,
priskiriamas
kadencijos
uždavinio
įgyvendinimui

Skyriaus sueiga

Nuveikto darbo rezultatas (su
komentarais)
2013 11 28 įvyko skyriaus sueiga,
dalyvavo visa komanda (Dovilė
Vinkevičiūtė, Audra Leseckaitė ir
Birutė Užkurienė). Aptarti konkurso
"Pats pats" organizavimo darbai,
seniūnų ataskaita, metodinių leidinių
vertimo poreikis.

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui
Konkursas "Pats pats":
sukurtas renginys Facebook'e,
pakviesti visi LS vadovai,
žinia paskleista į visas LS
skautų Facebook grupes,
atnaujinama informacija.

Komunikacijos skyrius

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Nuveiktas darbas,
priskiriamas
kadencijos
uždavinio
įgyvendinimui

Nuveikto darbo rezultatas (su
komentarais)

Vidinė
komunikacija
Parengtas ir
išplatintas
naujienlaiškis
"Akelos uola".

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui
Kuruojamos Jubiliejinės
stovyklos filmo peržiūros
ir DVD gamyba.
Parengtas straipsnis apie
Jubiliejinę stovyklą,
skirtas išeivijos "Skautų
aidui". Išsiųstas
straipsnis, bei atrinktos
nuotraukos.

Kasdien prižiūrimas
www.skautai.lt ir LS
socialinių tinklų
paskyros.

Skyriaus narių
kompetencijų
stiprinimas

Skautų Forumas
2013, lapkričio 2224

Kartu su URS ir Atstovavimo komitetu
įvyko bendri komunikacijos,
tarptautiškumo bei atstovavimo
mokymai. Dalyvavo 18 dalyvių iš 5
skirtingų kraštų. Ataskaita dar
nepateikta. KS mokymuose atstovavo
Laima Dagytė, Jorė Astrauskaitė ir
Akvilė Milkevičiūtė (dalyvė).

Jaunimo programos skyrius

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Nuveiktas darbas,
priskiriamas
kadencijos
uždavinio
įgyvendinimui

PST
atgaivinimas

Pat. skautų
konferencija

Nuveikto darbo
rezultatas (su
komentarais)

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui
2013 12 03 susitikimas su A. Jurevičiene
ir I. Žilinskiene dėl dainų konkurso.
Pasiruošta patyrusių
Aptarti jau įvykę atrankiniai dainų
skautų konferencijai
Kaune, sukviesta po 5
konkursai. Pasižymėtos rekomendacijos
kitiems metams. Susidėlioti pagrindiniai
pat.skautus iš kraštų.
Konferencija vyks 12.14 darbai. Aptarta ir užsakyta renginio
atributika.
d.
Paruoštas skelbimas
Bendrauta su kraštų seniūnais dėl dainų
nac.biuro sienos piešimui konkurso atrankinių datų, vietų ir kt.
Aistė Liknickaitė ir Taira Palionytė
dalyvauja BTU posėdžiuose, rūpinasi
atributika kraštams, leidimais Vilniaus
mieste BTU dalijimo akcijoms
12.06 sudalyvauta atrankiniame dainų
konkurse Panevėžyje
Parengti du straipsniai į www.skautai.lt
apie Adventą

Užsienio ryšių skyrius
Nuveiktas darbas,
priskiriamas
kadencijos uždavinio Nuveikto darbo rezultatas (su
įgyvendinimui
komentarais)
Kartu su KS ir Atstovavimo komitetu
įvyko bendri mokymai. Dalyvavo 20
dalyvių. Mokymuose dalyvavo JRD
atstovas J. Meldžiukas. Ataskaita dar
nepateikta. URS mokymuose
atstovavo B.LeIputė, B.
Tarptautinink Skautų Forumas 2013, Taraskevičiūtė, B.Drąsutytė,
ų mokymai lapkričio 22-24
E.Sinkevičiūtė
Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Tarptautinės Lapkričio mėnesio
Galimybės
naujienlaiškis

Kas mėnesį išeinantis tarptautinių
stovyklų, renginių naujienlaiškis. Jį
rengia skyriaus narė D. Drižytė

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui

1-ajame World Scout
Education Congress Honk
Konge dalyvavo vyr. sktn.
Ieva Žilinskienė ir buvusi URS
narė Loreta Senkutė. Ataskaita
dar nepateikta
Lapkričio 30d. skyriaus vedėja
dalyvavo LiJOT tarptautininkų
susitikime, skirtam aptarti
būsimos Europos Jaunimo
Forumo asamblėjos
rezoliucijas. LS išreiškė
poziciją šioms rezoliucijoms ir
kartu su LiJOT bei kitais
tarptautininkais suformavo
bendrą poziciją.
Parašyta ataskaita praktikantei
T.Umbrasaitei, vertusiai BSM
aprašymą į anglų kalbą.

Ūkio skyrius
Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai
Skautatinklio ir
elektroninio pašto
stabilumas

Nuveiktas darbas,
priskiriamas kadencijos
uždavinio įgyvendinimui

E-mail palaikymas

Nuveikto darbo rezultatas
(su komentarais)
Sukurtos naujos e-mail
paskyros, administruojamos
esamos e-mail paskyros

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui

Paramos pritraukimo skyrius
Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Nuveiktas darbas,
priskiriamas kadencijos
uždavinio įgyvendinimui

Ilgalaikė partnerystė Sutarta dėl ilgalaikės
su kitomis
partnerystės su VšĮ
organizacijomis
"Romuva"

Paramos
pritraukimas
Paramos

Sutarta dėl susitikimo su
"Montis Magija"
Pas pažymėjimo veidą

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
Nuveikto darbo rezultatas (su uždavinio
komentarais)
įgyvendinimui
Galimybė už savikainą
naudotis kino teatro patalpomis
(pagal atskirą susitarimą),
galimybė vykdyti bendras
veiklas
Atnaujinus ryšius ir pateikus
jiems reikalingą informaciją 12% nuolaida su LS nario
pažymėjimu
Paprastesnė galiojančio

pritraukimas

užsakytas infobiuletenis
apie pažymėjimus (tipai,
galiojimas ir t.t.)

Narystės pridėtinės
vertės skatinimas

pažymėjimo identifikacija
rėmėjams

Nariai informuojami apie
Skautai.lt patalpintas
gaunamas LS pažymėjimo
infopranešimas apie naujas nuolaidas (šiuo metu turime 6,
nuolaidas
dar prie kelių dirbame)

Mokymų skyrius

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Nuveiktas
darbas,
priskiriamas
kadencijos
uždavinio
įgyvendinimui

Mokymai
mokymų
vadovams II
(TOT II)
Stabilūs
skyriaus
renginiai

Kino žinovo
instruktorių
rengimo
mokymai

Užsakomieji
mokymai:
komandos
formavimas
(Marijampolės
kr. pat. sk.)

Užsakomieji
mokymai
Užsakomieji
kraštuose
mokymai:
skautavimo
pagrindai
(Vilniaus kr.,
Kernavės t.
vadovai)

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
Nuveikto darbo rezultatas (su komentarais)
įgyvendinimui
Vykusių mokymų
ataskaitos
sunorminimas:
Įvyko sėkmingai. Data: 2013m. lapkričio 16d. Vieta:
paruoštas šablonas,
Vilnius. Mokymų vedėjai: Povilas Kasperūnas,
kuriama standartinės
Vytautas Rukštelė, Eglė Andrejevaitė. Antrojoje
ataskaitos anketa.
mokymų dalyje dalyvavo ir mokymus oficialiai baigė
Ataskaitos šablonas
3 LS nariai: Tomas Čebatorius, Eglė paulauskaitė,
-->
Milda Bacevičiūtė. Detalesnė ataskaita atskirame
https://drive.google.
dokumente.
com/folderview?id=
https://drive.google.com/folderview?id=0BzedYZQA
0BzedYZQAai2QN
ai2QN21YUzkzeFZzcDA&tid=0B1kMk1X21YUzkzeFZzcDA
5WueSVZ6cUZyc3psNlU
&tid=0B1kMk1X5WueSVZ6cUZyc3
psNlU
Įvyko sėkmingai. Data: 2013 lapkričio 30 – gruodžio
1d. Vieta: LS nacionalinė būstinė (Kaunas). Mokymų
vedėja: Milda Vaičiūnaitė. Mokymų dalyviai: 12 LS
vadovų iš X kraštų. Detalesnė ataskaita atskirame
dokumente.
https://drive.google.com/folderview?id=0BzedYZQA
ai2QN21YUzkzeFZzcDA&tid=0B1kMk1X5WueSVZ6cUZyc3psNlU
Data: 2013m. gruodžio 7-8d. Mokymų vedėjai: Tadas
Kavaliauskas, Urtė Penkauskaitė. Mokymų dalyviai:
15 Marijampolės kr. patyrusių skautų. Detalesnė info
atskirame dokumente.
https://drive.google.com/folderview?id=0BzedYZQA
ai2QN21YUzkzeFZzcDA&tid=0B1kMk1X5WueSVZ6cUZyc3psNlU
Įvyko sėkmingai. Data: 2013m. lapkričio 16d. Vieta:
sodyba Ritinėnuose. Mokymų vedėjas: Pavel
Mikriukov. Dalyviai: 10 Vilniaus kr. Kernavės t.
vadovų.
Detalesnė ataskaita atskirame dokumente.
https://drive.google.com/folderview?id=0BzedYZQA
ai2QN21YUzkzeFZzcDA&tid=0B1kMk1X5WueSVZ6cUZyc3psNlU

Sekretoriato skyrius
Skyriaus kadenciniai
uždaviniai

Nuveiktas darbas, priskiriamas
kadencijos uždavinio
įgyvendinimui

Narystės vieno langelio
sistema ir ryšys su
Išplatinti filmukai skatinantys
nariais;
susimokėti nario mokestį,
paskelbtas konkursas nario
mokesčio rinkimui skatinti.
Nacionalinės būstinės
administravimas

Nuveikto darbo
rezultatas (su
komentarais)
Surinkti 2014m.
žiniaraščiai ir išsiųsti
laiškai nariams.

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui
Išsiųstos kalėdinės narių
atvirutės

Parengtas praeito
posėdžio protokolas
Skautų name
suorganizuoti 6
renginiai

