LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2013 04 02 Nr. XIV-P-01
Vilnius

Posėdžio pirmininkė: Ieva Žilinskienė
Posėdžio sekretorė: Aistė Auštraitė

Dalyvauja 12 LS pirmijos narių ir 3 svečiai.
Dalyviai:
Pirmija: Aistė Auštraitė, Justina Baliūnaitė, Laima Dagytė, Barbora Drąsutytė, Vaiva Juškevičiūtė,
Marius Kilimonis, Povilas Kripas, Benita Mincevičiūtė, Eglė Paulauskaitė, Ieva Vaitkevičiūtė,
Dovilė Vinkevičiūtė, Ieva Žilinskienė.
Svečiai: Ieva Puodžiūtė, Eglė Šidlauskaitė, Tomas Rakovas.
Darbotvarkė:

1. Skyrių nuveikti ir planuojami darbai.
2. Projektas Safe from harm.
3. Pavasario šventė.
4. Pirmijos išplėstinis posėdis.
5. Pirmijos ir Tarybos išplėstinis posėdis.
6. Projektai.
7. Vertėjų išversta medžiaga.
8. Tarybos prižiūrimi skyriai.
9. Kraštų seniūnų sueiga.
10. Vadovų sąskrydis.

11. 2 % akcija.
12. Kiti klausimai.

1.SVARSTYTA. Skyrių nuveikti ir planuojami darbai.

L.E.P. Vyriausiasis skautininkas. Tomas Rakovas

2012-03-20 drauge su Simona Klumbyte parengtas ir pateiktas 2013 m. projektas Jaunimo reikalų
departamento Nacionalinių jaunimo organizacijų finansavimo konkursui.

Vyriausioji skautininkė. Ieva Žilinskienė

•

2013 03 16 įvyko pirmasis Pirmijos posėdis, komandą šiuo metu sudaro:
JPS – Benita Mincevičiūtė. SS – Dovilė Vinkevičiūtė. KS – Laima Dagytė. URS – Beatričė
Leiputė. ŪS – Marius Kiliminis. FS – Povilas Kripas. MS – Ieva Vaitkevičiūtė. Pavaduotoja
kraštams – Eglė Paulauskaitė. Pavaduotoja nacionaliniams renginiams – Justina Baliūnaitė.
Sekretorė – Aistė Auštraitė

•

2013 03 20 dalyvavau Norvegų mechanizmo mokymuose, nuo LS bus teikiamos dvi
paraiškos.

•

2013 03 21 susitikau su Gintautu Stulga. Sudėlioti DTA finansiniai srautai. Su T. Brogos
pagalba surasti finansai DTA kofinansavimui, imamos paskolos iš fizinių asmenų. Jau
pasirašytos dvi paskolos sutartys. DTA apyvartinėms lėšoms surasti beveik visi finansai.

•

Parengtas prašymas AB Lietuvos paštui dėl skautiškų pašto ženklų išsiuntimo. Gautas
atsakymas, kad prašymą svarstys per artimiausią posėdį.

•

2013 03 24 susitikau su tarybos pirmininku T. Broga. Paruoštas paskolos sutarties pavyzdys,
susidėlioti esminiai ir skubieji darbai.

•

2013 03 28 susitikimai ir darbų perdavimas su Tarybos vidaus komiteto pirmininku S.
Arlausku, T. Rakovu, ŪS vedėju M. Kilimoniu, FS vedėju P. Kripu, kasininke G.
Motiejauskaite, naujuoju pažymėjimo veidu P. Šukiu. Užsakyti 2013 m. lipdukai
skautiškiems pažymėjimams. Ruošiama el. forma skautiško pažymėjimo užsakymui.

•

Pateiktas 1 projektas Lietuvių Katalikų Religinės šalpos fondui, dar du rašomi. Bus pateikti
iki balandžio 15 d.

Vyriausiojo skautininko pavaduotoja. Eglė Paulauskaitė
1. Susisiekta su LS kraštų ir konferencijų seniūnais.
•

Prisistačiau, kaip žmogus, atsakingas už bendravimą su kraštais.

•

Pasidomėjau, kuri data labiausiai tinkama kraštų seniūnų sueigai. Kol kas tinkamiausia yra
gegužės 4d.

•

Paprašiau savaitės bėgyje atsiųsti informaciją, kiek kraštui reikia lipdukų LS nario
pažymėjimams. Taip pat, jei žino, kurie žmonės ilgai nesulaukia pažymėjimų – paprašiau,
kad atsiųstų jų pavardes.

•

Pasidomėjau, kada yra artimiausi kraštų vadovų posėdžiai, į kuriuos galėtume atvykti
susipažinti.
o Alytaus kraštas: artimiausias posėdis planuojamas balandžio 4 arba 5 d.
o Kauno kraštas: artimiausias posėdis planuojamas birželio 6 d. Santakos tuntas nori
apsiimti sutvarkyti skautų namo žalią kambarį, kuriame galėtų vykti sueigos.
o Marijampolės kraštas: artimiausia sueiga planuojama balandžio 5 d. 17 val.
o Šiaulių kraštas: artimiausias posėdis planuojamas balandžio 5 d. 16 val. Trakų g. 15.
Dėl lipdukų - norėtų gauti narystės duomenis, pateiktus per suvažiavimą.
o Tauragės kraštas: šiuo metu seniūnės pareigas eina Aušra Borkertienė, kuri šiuo metu
yra ne Lietuvoje. Abi pavaduotojos mieliau siunčia kalbėtis viena pas kitą. Kol kas
krašto vadovų posėdis nesuplanuotas, kai suplanuos – informuos mane. Šiuo metu
kontaktus palaikysiu su viena iš pavaduotojų, Aušra Žižiene.
o Vilniaus kraštas: savo vadovų posėdį jau turėjo, išsirinko naują seniūną Vytautą
Zuloną. Kol kas laukiu jo kontaktų, kad galėčiau toliau komunikuoti.
o Utenos kraštas: planuoja turėti savo posėdį dar pavasarį, bet kol kas nėra aiškios
datos. Kai nuspręs datą – mane informuos.
o Telšių kraštas: planuoja vadovų posėdį turėti ateinantį mėnesį, kai nuspręs data –
mane informuos. Kraštui reikia 37 lipdukų LS nario pažymėjimui.

o Panevėžio kraštas: vadovų posėdžiai vyksta kiekvieno mėnesio pirmą antradienį.
Artimiausias vyks balandžio 2d. Informavau, kad greičiausiai bandysime atvykti į
kitą posėdį.
o Jūrų skautai: turėjo savo vadovų posėdį ir mokymus praėjusį savaitgalį, artimiausiu
metu posėdžio neplanuoja.
o Oro skautai: atskirų savo posėdžių nelabai turi.

Vyriausiojo skautininko pavaduotoja. Justina Baliūnaitė
1. Kovo 16 d. įvyko LS vadovų Suvažiavimas.
Suvažiavime dalyvavo virš 180 dalyvių, balso teisę turintys – 155 dalyviai.
Pastebėjimai:
•

Gerai, kad Suvažiavimas vyksta 1 dieną, taip gali atvykti daugiau dalyvių.

•

Buvo keblumų dėl nakvynės dalyviams, paskirti atsakingi asmenys neatliko savo
pareigų, per vėlai pradėta ieškoti nakvynės.

•

Suvažiavimas LS kainavo tiek pat, kiek ir kasmet, tačiau renginys vyko geresnės
kokybės aplinkoje.

•

Suvažiavimo Prezidiumas turėtų atsakingiau pasiruošti pačiam Suvažiavimui, jo
vedimui.

•

Buvo gerai pasiskirstyta pareigomis, nors ir iškilo nenumatytų darbų renginio metu,
tačiau buvo Pirmijos žmonių, kurie galėtų padėti.

2. Š.m. Kovo 2 d. Vilniuje įvyko susitikimas su WOSM atstovu Kevinu Camillieri dėl Tailored
Support pagalbos LS. Susitikime dalyvavo Narystės DG nariai: Tomas Rakovas, Justina
Baliūnaitė, Dalia Navickaitė, Visvaldas Varžinskas, Saulius Jurevičius. Susitikimo metu
buvo išdiskutuotos veiklos galimybės ir galima WOSM pagalba.
Apibrėžtos šios veiklos sritys, kurias reikia stiprinti ir ties jomis dirbti:
•

Vidinė komunikacija.

•

Duomenų rinkimas ir saugojimas.

•

Kraštų struktūra ir seniūnų vaidmuo.

•

Organizacijos valdymas. Administratoriaus funkcijos sukūrimas ir įteisinimas.

3. Narystės DG veikla.
Š.m. kovo 29 d. susitikta su Tomu Rakovu dėl darbo grupės veiklos. Balandžio 8 d. turime
nusiųsti WOSM atstovui Kevinui Camillieri darbo grupės darbų planą. Sudėliotas
preliminarus veiklų planas, kuris plačiau bus aptartas darbo grupės susitikimo metu
balandžio 8 d. ir nusiųstas WOSM‘ui.
Planuojami tokie darbai, kuriems reikės sudėlioti prioritetus ir sudaryti veiksmų planą:
a) Vidinė komunikacija. Reikia sudaryti komunikacijos procedūrų planą ir suplanuoti,
kas jį vykdys.
b) Duomenų rinkimas ir saugojimas. Reikia nuspręsti kokius duomenis renkam iš
vienetų, kaip reguliariai vertinam veiklos kiekybę ir kokybę. Kaip-kam duomenis
pateikiam? Kaip saugom ir naudojam?
c) Kraštų struktūra ir seniūnų vaidmuo.
d) Organizacijos valdymas. Administratoriaus funkcijos sukūrimas ir įteisinimas.

Mokymų skyrius. Ieva Vaitkevičiūtė

1. Tęsiami mokymai ”Mokymų vadovams”. Datos - Kovo 1-3d., lapkričio 15-17d.
Šiuo metu derinamos, vykdomos praktikos – rengiami mokymai su lektorių koordinavimu.

2. Suplanuota skyriaus sueiga. Balandžio 3d. Vilniuje. Dalyviai - 13 MS narių ir interesantų
(LS nariai). Nagrinėjami klausimai:
•

MS narystė, tapimas MS nariu;

•

Praktikų/mokymų sėkmės-nesėkmės rengimo procese;

•

MS veikimo principai;

•

Mokymų vedimas-organizavimas po MS vėliava (kurie mokymai privalo vykti
skyriaus vardu);

•

Užsakomųjų mokymų aprašo rengimas;

•

Skyriaus viešinimas internete.

3. Rengiami užsakyti mokymai “Amberton” Klaipėdos viešbučiui. Data – š.m. balandžio 24d.
Trukmė – 6val. Klaipėda. Vedėjai: M. Švedas, A. Strioga, T. Kavaliauskas, I. Vaitkevičiūtė.
•

Tikslinė grupė. 9 viešbučio darbuotojai;

•

Tikslas. Komandos formavimas, MS narių praktika;

•

Temos. Vaidmenys ir jų reikšmė komandoje, grupė-komanda.

4. Planuojami užsakomieji “Draugininkų mokymai” naujiems LS savanoriams (DTA). Data –
š.m. gegužės 3d. Vilnius. Vedėjas: Pavel Mikriukov.

5. Training Commissioners Network Meeting. Data – š.m. gegužės 17-19d. Roma, Italija. Bus
deleguojami du LS nariai: T. Rakovas, I. Vaitkevičiūtė.

6. Ruošiamasi “Lyderių kalvei”. Data – š.m. gegužės 24-26d. Vedėjai: Tomas Čebatorius, Ieva
Vaitkevičiūtė, Milda Bacevičiūtė. (Koordinuoja Milda Bacevičiūtė).
•

Tikslinė grupė. 16-19 m. LS nariai.

•

Tikslas. Paruošti jaunus lyderius, galimai būsimus LS vadovais.

•

Uždaviniai. Aptarti skautybės pagrindus ir savanorystės idėją/svarbą jaunų žmonių
ugdyme; Padėti atskleisti lyderio savybes; Praktikuoti sėkmingam darbui
komandoje/grupėje; Perteikti svarbių veiklos organizavimo žinių.

•

Temos. Grupė-komanda, raidos fazės, lyderio savybės, konfliktų valdymas, diskusijų
vedimas, laiko planavimas, darbų koordinavimas, skautybės pagrindai.

•

Pastabos. Pirmenybė teikiama mažųjų kraštų dalyviams.

7. Ruošiamasi “Laužavedžiams”. Data – š.m. gegužė-birželis. Kaunas. Vedėjai: Julija
Bytautaitė, Milda Bacevičiūtė, Laura Varžinskienė. (Koordinuoja L. Varžinskienė).
•

Tikslinė grupė. Ne jaunesni nei 16 metų laužavedžiai, siekiantys tapti savo krašto
lyderiaujančiais ir pavyzdiniais laužavedžiais.

•

Tikslas. Parengti „profesionalių“ laužavedžių komandą visuose LS kraštuose, kurie
vėliau dalintųsi žiniomis savo krašte.

•

Uždaviniai. „Sugrąžinti“ į laužus skautiškas ir lietuvių liaudies dainas; Parengti
laužavedžius, gebančius parengti laužo programą ir pravesti laužą vienas ir
lužavedžių komandoje; Išanalizuoti laužo, kaip ugdymo priemonės galimybes.

•

Temos. Laužo nauda ir reikšmė ugdymui; Laužavedys ir laužakurys; Pasiruošimas
laužui; Laužo pradžia; Laužo programa ir jos sudarymo principai; Laužavedžio
elgsena; Laužavedžių komanda; Laužo pabaiga.

8. Ruošiamasi mokymams “Grupė-komanda”. Data - š.m. vasara po Jubiliejinės stovyklos
(rugpjūčio mėn.). Trukmė - 4dienos ir 3 naktys arba 5 dienos ir 4 naktys. Vieta –
miškas/sodyba. Vedėjų komanda: E. Šidlauskaitė, E. Mikeliūnaitė, Donatas Barsys,
Martynas Švedas, Algirdas Strioga. (Koordinuoja E. Mikeliūnaitė).
•

Tikslinė grupė. Patyrę skautai (14-18m., bet kokia lytis, po 2 atstovus nuo krašto).
Kodėl? :
a. Amžiaus grupė, kuri turi būti rengiama augti toliau ir mokėti dirbti bet
kokioje komandoje;
b. Tai amžiaus grupė, kuri išaugs į vadovus ir galės savo žinias pritaikyt naujo
vieneto (draugovės, skilties) kūrime;
c. efektyviau paskleis žinias savam krašte.

•

Tikslas. LS skautijos nariai, puikiai gebantys dirbti komandoje, nepriklausomai nuo
jos sudėties.

•

Uždaviniai. Informacijos sklaida - pradedam formuot susidomėjusią auditoriją;
Techninių dalykų derinimas (laikas, vieta, maistas -> atsižvelgiant į finansus);
Konkrečių temų, informacijos peržvalga; Dar vienas informacijos/reklamos srautas;
Paruoštos tikslios programos peržvalga vedėjų komandoje, taisymai korekcijos (jeigu
reikia); Mokymai.

•

Temos. Komandinis darbas; Konfliktų valdymas; Lyderystė/ Vadovas-Lyderis; Kitų
įtraukimas; Laiko/Veiklos planavimas; Tikslų/Uždavinių svarba;
Tolerancija/Supratimas/Demokratija.

9. MS Jubiliejinėje stovykloje. Data – š.m. liepos 6-14d. Planuojama Jubiliejinėje stovykloje
prisijungti prie suaugusiųjų skyriaus rengiant kasdienius 3val. trukmės mokymus
skirtingomis temomis. Suderinta su Vilma Staugaitiene (atsakinga už suaugusiųjų skyrių).
Kol kas numatytos temos “Mazgai ir jų panaudojimas”, “Kūrybiški sprendimai”, “Streso
įveika, pozityvus mąstymas”, “Suaugusiųjų-vaikų santykiai” (Jorūnė Rimkienė, Ieva
Vaitkevičiūtė, Rūta Burokaitė).

10. Ruošiamasi “Draugininkų mokymams”. Data – š.m. rugsėjo 20-22d. Kaunas. Mokymų
vedėjai: T. Čebatorius, E. Paulauskaitė, Andrius Mika, Ieva Vaitkevičiūtė. (Koordinuoja
Tomas Čebatorius).
Ūkio skyrius. Marius Kilimonis

1.

Pradėta formuoti ūkio skyriaus komanda.

2.

Surinkta informacija dėl skautatinklio perkėlimo ir pilno e-mail sutvarkymo. Informacija

perduoda skautui informatikui, kuris susipažinęs ir įvertinęs informaciją atsakys apie darbų atlikimo
galimybes. Taip pat svarstoma galimybė darbų atlikimui samdyti specialistus administruojančius
skautatinklio serverį.
3.

Susitikimo su vyr. sk. Ieva Žilinskienė ir buvusiu vyr. sk. Tomu Rakovu metu aptarta ūkio

skyriaus veiklos perspektyvos ir probleminės (laukiančios greitų sprendimų) sritys.
Išskirti būtiniausi darbai:
•

Skautų žemės perdavimas laikinam naudojimui tuo suinteresuotam ūkininkui;

•

Skautų namo ir jo aplinkos sutvarkymas;

•

Skautų namo remontas;

•

Skautų inventoriaus ir turto surašymas.

4.

Greitu metu planuojama suorganizuoti generalinę skautų namo apžiūrą įvertinant visus

reikalingus atlikti darbus (tiek smulkius, tiek stambesnius).
5.

Pradedamas ruošti atliktinų darbų skautų name ir jo prieigose sąrašas.

Jaunimo programos skyrius. Benita Mincevičiūtė

•

Parengtas skelbimas www.skautai.lt apie balandžio mėn. Kanderštego tarptautiniame skautų
centre vyksiančią kasmetinę Agorą. Paskelbta dalyvių atranka. Sulaukta 4 dalyvių iš kurių

atrinktos sesės Akvilė Milkevičiūtė (Vilniaus kraštas) ir Kornelija Ulskytė (Telšių kraštas).
Viena dalyvė dokumentus pateikė po skelbime nurodytos datos, jos kandidatūra nebuvo
svarstyta.
•

Specialybių kūrimo darbo grupė toliau darbuojasi prie skautiškų specialybių kūrimo. Sukurtos
trys naujos specialybės: Mazgininko, Kantoriaus ir Grafiko (dizaino) specialybė.

•

Pradėta judinti vyr.skautų programa. Iš vyr.skautės Giedrės Zurbaitės perimti visi failai, kuriuos
turėjo dirbdama su vyr.skautų programos darbo grupe (ją sudaro po vieną atstovą iš kiekvieno
vyr.skautų būrelio/draugovės iki 29 m.). Prie vyr.skautų programos darbų prisijungė Greta
Slavickaitė ir Jorė Astrauskaitė.

•

Susisiekta su skautų dvasios vadu psktn. kun. Antanu Mačiumi dėl Velykinio sveikinimo
www.skautai.lt.

Užsienio reikalų skyrius. Beatričę Leiputę atstovauja Barbora Drąsutytė

•

Išėjo kovo mėn. naujienlaiškis „Tarptautinės galimybės“ skautai. lt projekte bei integruotas į
naująją Akelą.

•

Toliau juda BSM - priduotas projektas Šiaurės Ministrų tarybai, programos grupė toliau
dirba.

•

Į balandžio mėn. Kanderštego tarptautiniame skautų centre vyksiančią kasmetinę roverių
Agorą užregistruotos sesės Akvilė Milkevičiūtė ir Kornelija Ulskytė. Kelionės išlaidas
dengia DTA.

•

Safe from harm – oficialiai prasideda projekto laikotarpis, sesė B. Drąsutytė toliau
kontaktuoja su Europos regionu ir kuruoja galimas būsimas veiklas kartu su MS, JPS.

•

Derinami Europos Regiono konferencijos, vyksiančios rugpjūtį Berlyne klausimai.

• Parašytas projektas Baltic see meeting į Šiaurės ministrų tarybą. Rezultatas dar neaiškus.
Komunikacijos skyrius. Laima Dagytė

•

Kasdien prižiūrimas facebook ir kitos organizacijos socialinės paskyros. Čia kasdien
dalinamasi įvairia informacija. Stengiamasi palaikyti vidurį tarp informacinio - mokomojo ir
pramoginio pobūdžio.

•

Kasdien prižiūrimas organizacijos tinklapis www.skautai.lt. Kovo mėnesį skelbta
"mokymosi" tema, kuri sulaukė daugiau nei septynių narių parašytų naujienų. Balandžio
mėnesio tema - apie tarptautinį skautavimą. Pirmijos bei Tarybos nariai labai skatinami šia
tema rašyti / filmuoti / kalbėti / fotografuoti ar piešti naujienas.

•

Vykdomas žiniasklaidos monitoringas. Kovo mėnesį LS inicijuoti 7 paminėjimai
žiniasklaidoje + 1 inicijuotas pačių regionų, 1 iš susitikimo su prezidente Dalia Grybauskaite
(reprezentatyvi nuotrauka su uniforma, paimta, kaip straipsnio iliustracija).

•

Galutinai pabaigtas, suredaguotas ir atspausdintas ataskaitinis leidinys. Korektūra rūpinosi
Rasa Dumčiūtė, maketas buvo parengtas dar pernai metais, o tekstus gražiai sudėliojo Gerda
Kvedaraitė, spausdino UAB "StepArc". Atsižvelgiant į visų pastabas reiktų užfiksuoti, kad
kitais metais ataskaitinis leidinys turėtų apimti daugiau rezultatų analizės ir lyginimo. Taip
pat galutinį leidinio variantą būtina turėti dvi savaitės iki spausdinimo ir dar kartą duoti pačių
straipsnių autorių redakcijai.

•

Parengtas ir organizacijos viduje išplatintas velykinis vadijos bei jūrų skautų gimtadienio
sveikinimai. Taip pat raginimas prisijungti prie Žemės valandos.

•

Pagalba stovyklų "Skautai - neskautams" rengėjams su komunikacija. Parengti kvietimai,
planuojami straipsniai.

•

Paskelbti ir administruoti kandidatų į vyr. skautininkus debatai.

•

Rūpintasi suvažiavimo komunikacija. Tvarkytas kvietimas į renginį, suvažiavimo metu
vykdyta apžvalga realiuoju metu, po suvažiavimo parengtas aprašymas skautatinkliui, taip
pat parengtas ir išplatintas pranešimas spaudai. Viskas vienoje vietoje čia:
http://www.skautai.lt/index/article/id/1499

•

Drauge su nauju ūkio skyriaus vedėju Mariumi Kilimoniu vėl judinami serverio reikalai.
Susisiekta su Donatu Olsevičiumi, naujam žmogui išaiškinta situacija. Šiuo metu techninę
dalį tvarko Gytis Meškas, IT kuravimo dalį valdo Marius Kilimonis. Po perkėlimo į
skautiškus paštus grįš visi senieji laiškai, taip pat keisis pašto slaptažodžiai. Jie žmonėms bus
išsiuntinėti. Tikimasi per balandį galutinai susitvarkyti. Pagrindinė bėda su visais duomenų
kilnojimais iš vieno serverio į kitą yra ta, kad tokiems darbas labai sunku surasti savanorių.

•

Parengtas ir išplatintas kovo mėnesio naujienlaiškis "Akelos uola". Naujienlaiškis
siunčiamas 338 nariams. Naujienlaiškio atidarymo procentas šiuo metu yra 36% Tikslas kas mėnesį šį procentą didinti. Labiausiai žmones dominusios naujienos: 1. suvažiavimas, 2.
atributika, 3. pavasario šventė.

•

Sumaketuotos Jaunimo programos skyriaus išverstos "Dvasinio religinio ugdymo gairės".
Šiuo metu laukiama skyriaus vedėjos Benitos Mincevičiūtės galutinės redakcijos ir leidinys
bus publikuojamas elektroninėje LS bibliotekoje.

•

Dalyvauta projekto "Dievui. Tėvynei. Artimui" akademijoje. Parengta akademijos ataskaita aprašymas ESFAI ir partnerių tinklapiams. Taip pat parengta trečiosios akademijos ataskaita
- aprašymas.

•

Skyriaus narys Karolis Martinaitis dalyvavo LiJOT žiemos forume apie besimokančią
organizaciją. Jo pastebėjimus galima rasti čia: http://www.skautai.lt/index/article/id/1473

2.SVARSTYTA. Projektas Safe from harm.
Pristato: Barbora Drąsutytė.
NUTARTA:
Konsultacinį susitikimą vykdyti per JS. Išleisti krizių valdymo lankstinukus.
Suburti nacionalinę komandą. Siūlomi žmonės:
Vilma Adomavičienė;
Rasa Dumčiūtė;
Janina Žvirblytė - Paslavičienė;
Rita Baranauskienė;
Audronė Levickienė;
Daiva Kudulė;
Birutė Užkurienė;
Edita Andrijauskienė;
Vitalija Pranevičiūtė;
Jorūnė Vyšniauskytė - Rimkienė.

3.

SVARSTYTA. Pavasario šventė.
Pristato: Justina Baliūnaitė.
NUTARTA:
Parengti padėkas organizatoriams (Sekretoriato skyrius).

4.

SVARSTYTA. Pirmijos išplėstinis posėdis.
Pristato: Ieva Žilinskienė

NUTARTA:
Posėdis vyks Višakio Rūdoje pas Strioką, po pavasario šventės. Reikia atsivežti miegmaišius arba
patalynės užvalkalus. Parengti padėką ir smulkią dovanėlę (Benita Mincevičiūtė).
Sekmadienį išsiskirstom 15.00.

5.

SVARSTYTA. Pirmijos ir Tarybos išplėstinis posėdis.
Pristato: Ieva Žilinskienė
NUTARTA:
Pirmijos Tarybos išplėstinis posėdis vyks gegužės 10 - 12 d., Kaune.

6.

SVARSTYTA. Projektai.
Pristato: Ieva Žilinskienė
NUTARTA:
Ieva Žilinskienė, Benita Mincevičiūtė, Simona Klumbytė ir Dovilė Vinkevičiūtė rašo projektus
Lietuvių katalikų religinės šalpos ir Vydūno fondams.

7.

SVARSTYTA. Vertėjų išversta medžiaga.
Pristato: Ieva Žilinskienė
NUTARTA:
Ieva Žilinskienė viską sudeda į Dropboxą ir skyriai pasidalina medžiagą redagavimui.

8.

SVARSTYTA. Tarybos prižiūrimi skyriai.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
Vidaus komitetas:
Ūkio skyrius, Sekretoriato skyrius, Finansų skyrius.
Strategijos komitetas:
Jaunimo programos skyrius, Mokymų skyrius, Suaugusių skyrius.
Atstovavimo komitetas:
Užsienio ryšių skyrius, Komunikacijos skyrius.

9.

SVARSTYTA. Kraštų seniūnų sueiga.
Pristato: Ieva Žilinskienė, Eglė Paulauskaitė ir Justina Baliūnaitė.
NUTARTA:

Eglė Paulauskaitė susisieks su Milda Bacevičiūte dėl pagalbos Tauragės kraštams. Reikia dirbti su
Klaipėdos kraštu. Didžioji dalis Telšių krašto vadovų organizuoja JS, todėl su jais susisieksime po
stovyklos. Palaikysime ryšį su Alytaus kraštu ir suteiksime reikalingą pagalbą.

10. SVARSTYTA. Vadovų sąskrydis.
Pristato Ieva Žilinskienė ir Justina Bliūnaitė.
NUTARTA:
Vadovų sąskrydis vyks rugpjūčio 23-25 d.
Siūloma vieta „Pušynas“ prie Pagonijos. Iki balandžio 15 d. visi Pirmijos nariai ieško vietos
Lietuvos centre.

11. SVARSTYTA. 2 % akcija.
Pristato Povilas Kripas.
NUTARTA:
Akelos uolos gavėjam išsiųsti prašymus skirti 2 % LS ir laiškus apie tai kur bus panaudoti pinigai.
Rėmėjams išsiųsti prašymus 2 %, padėkas ir praėjusių metų veiklos ataskaitas.
Povilas Kripas išsiaiškins dėl paskirties langelio ir paruoš aprašymą, kurį išsiųs sekretoriato skyrius.

12. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
NUTARTA:
Kitas Pirmijos posėdis vyks balandžio 27-28 d. Višakio Rūdoje.

Posėdžio pirmininkė

Ieva Žilinskienė

Posėdžio sekretorė

Aistė Auštraitė

