LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2013 10 16 Nr. XIV-P-06
Vilnius

Posėdžio pirmininkė: Ieva Žilinskienė
Posėdžio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė
Dalyvauja: 8 LS pirmijos nariai ir 1 svečias.
Dalyviai: Milda Bacevičiūtė, Laima Dagytė, Marius Kilimonis, Povilas Kripas, Beatričė
Leiputė, Justina Lukaševičiūtė, Benita Mincevičiūtė, Ieva Žilinskienė (Priedas Nr. 1).
Svečias: Audra Leseckaitė.
Darbotvarkė:
1. Skyrių nuveikti darbai.
2. Labdaros – paramos vakaras.
3. Pavasario šventė 2014 m.
4. Dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“.
5. Piešinių konkursas.
6. Nacionaliniai renginiai.
7. Kalėdinis elfų paštas.
8. Baltic Sea meeting.
9. „Mini Pirmija“
10. XIV kadencijos Pirmija.
11. 2014 m. nario mokestis.
12. Tarptautinė jaunimo programa.
13. Išplėstinis Tarybos ir Pirmijos posėdis spalio 25-27 d.
14. Renginių ataskaitų forma.
15. Skyrių straipsniai į www.skautai.lt
16. Vertėjų tinklas.
17. Kitas posėdis.
18. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA: Skyrių nuveikti darbai.
(Priedas Nr. 2)
2. SVARSTYTA: Labdaros - paramos vakaras
Pristato: Ieva Žilinskienė
REKOMENDACIJOS:

•
•
•
•
•
•

Renginio organizavimą pradėti pavasarį ar bent 3-4 mėnesiai iki renginio.
Datą sieti su spalio 1 d., bet perkelti į antrąją savaitės dalį ar po spalio 10 d.
Maketuojant kvietimus bendrauti su specialistais, vykdyti daugiau reklamos ne
skautams.
Loteriją organizuoti ne tik renginyje, taip pat nuotoliniu (online) būdu.
Sudalyvauti keliuose kitų organizacijų organizuojamuose labdaros-paramos
renginiuose.
Padėkoti žmonėms kurie aukas perveda el. būdu iš karto po renginio.

3. SVARSTYTA: Pavasario šventė 2014 m.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
NUTARTA: 2014 m. pavasario šventė vyks Vilniuje. Visi dalyviai privalo būti
susimokėję nario mokestį už 2014 metus. Nario mokestis bus tikrinamas LS Pirmijos.
Registracija pageidauja rūpintis LS Pirmija.
Pirmija rekomenduoja šventės metu vadovams (kraštų seniūnams) vietoj programos
organizuoti kraštų seniūnų sueigą.
Pateiktas projektas į Lietuvių Katalikų religinės šalpos fondą daliniam Pavasario
šventės finansavimui.
4. SVARSTYTA: Dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“.
Pristato: Benita Mincevičiūtė.
5. SVARSTYTA: Konkursas skautų namo sienai dailinti.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
NUTARTA: Skelbti konkursą skautų namo sienai. Savo darbus skautai galės siųsti iki
gruodžio 24 d. Gautus darbus vertins specialistų komisija (60 proc.) ir socialinio
tinklalapio Facebook lankytojai (40 proc.). Tema - skautai, skautų namai. Kriterijai:
konkurse gali dalyvauti skiltis, draugovė ar kitas Lietuvos skautijos vienetas.
6. SVARSTYTA: Vadovų konkursas „Pats. Pats“.
Pristato: Suaugusiųjų skyrius.
NUTARTA: Nuo lapkričio 4 d. iki gruodžio 24 d. laukiamos nominacijos ir
kandidatai į jas. Nuo gruodžio 27 d. iki sausio 15 d. vyks balsavimas. Balsavimas
vyks tik skautatinklyje. Vilma Lenkutytė pasirūpina sužiūrėti ir suskaičiuoti kiek yra
likusių „Pats. Pats“ ženkliukų.
7. SVARSTYTA: Nacionaliniai renginiai.
NUTARTA: Labdaros – paramos vakarą įtraukti į nacionalinius renginius.
8. SVARSTYTA: Kalėdinis elfų paštas.
Pristato: Justina Lukaševičiūtė.
9. SVARSTYTA: Baltic Sea meeting 2013 m.

Pristato: Beatričė Leiputė.
10. SVARSTYTA: “Mini Pirmija“.
Pristato: Beatričė Leiputė.
NUTARTA: Kraštų seniūnų sueigos metu pristatytį „Mini pirmijos“ projektą
seniūnams diskusijai, jungiant su organizacijos struktūros klausimu.
11. SVARSTYTA: XIV kadencijos Pirmija.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
12. SVARSTYTA: 2014 m. nario mokestis.
Šiuo metu nario mokestį už 2014 metus yra susimokėję 8 vienetai.
13. SVARSTYTA: Tarptautinė jaunimo programa.
Pristato: Beatričė Leiputė.
14. SVARSTYTA: Išplėstinis posėdis ir 2014 m. veiklos planas.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
15. SVARSTYTA: Renginių ataskaitų forma.
Pristato: Justina Lukaševičiūtė.
NUTARTA: Naują formą teikti Tarybai tvirtinti per išplėstinį posėdį spalio 25-27 d.
16. SVARSTYTA: Skyrių sktraipsniai puslapyje www.skautai.lt.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
NUTARTA: Kiekvienas skyrius iki Naujųjų metų parašys po straipsnelį į
skautatinklį.
Nuo Naujųjų Metų bandyti kas mėnesį/kas du kiekvienam skyriui rašyti straipsnius į
skautatinklį, taip keliant skyriaus aktyvumą, veiklą, parodant nariams, kad skyrius
veikia.
17. SVARSTYTA: Vertėjų tinklas.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
NUTARTA: Sukurti vertėjų duomenų bazę, kviesti prisijungti prie vertėjų tinklo ne
tik skautus vertėjus, bet ir ne skautus. Kaupti naudingą informaciją ir palaipsniui ją
versti. Atsakinga I. Žilinskienė.
18. SVARSTYTA: Kitas posėdis.
Išplėstinis Pirmijos ir Tarybos posėdis spalio 25-27 dienomis, Jonavos rajone.
Pirmijos posėdis lapkričio 10 d., Kaune.
19. SVARSTYTA: Kiti klausimai.
• Stovykla Baltic Jambore perkelta į 2015 liepos 1-5 d. Ieškoti žmogaus į
programerių komandą.

•

Pabandyti kitais metais dirbti su Metų tema. Jeigu pavyktų/pavyktų iš dalies,
tai naujoje strategijoje nusimatyti kiekvienais metais turėti Metų temą, sieti
veiklas su Metų tema. Pagal temą puslapyje www.skautai.lt siūlyti veiklas.
Metų temą siūlo LS Taryba.

Posėdžio pirmininkė:

Ieva Žilinskienė

Posėdžio sekretorė:

Justina Lukaševičiūtė

Priedas Nr. 2
Vyr. skautininkės ataskaita. Ieva Žilinskienė

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Kraštų palaikymas

Bendradarbiavimas
su kitomis
skautiškomis
organizacijomis

Skautų žemės
įsigijimas

Skautų fondo
įkūrimas

Nuveiktas
darbas,
priskiriamas
kadencijos
uždavinio
įgyvendinimui

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui
2013 10 01 susitikimas su
santechnikais dėl vamzdyno
Apsilankymas
keitimo skautų name.
Telšių, Utenos,
Kadangi neturime techninio
Panevėžio
vamzdynų plano,
kraštų, jūrų
santechnikai neapsiima
skautų
imtis darbų. Ventilių dėti
konferencijos,
neverta, nes dėl senų
Vilniaus krašto
vamzdynų jie šilumos
Kernavės tunto
neduos. Bandysiu susisiekti
sezonų
su Jėzuitais, kad pavyktų
uždarymuose.
gauti techninį vamzdynų
planą.
2013 10 04 susitikimas su
Prieš 4 metus buvo pradėti
"Rolavento" darbų vadovu,
megzti bendradarbiavimo
kurie vykdo skautų namo
ryšiai su ISGF, tačiau buvo
fasado remontą. Aptarti
inicijuotas vienas susitikimas
darbų terminai, remontas
ir toliau bendradarbiavimas
planuojamas baigti iki 2013
2013 10 05
nevyko. Nutarta atnaujinti
12 01. Parodytos esminės
susitikimas su
bendradarbiavmo ryšius,
balkonų bėdos. 2013 10 16
inicijuoti susitikimą šiais
ISGF atstove
dar vienas susitikimas su
Dalia Uržaite.
metais ir aptarti
direktoriumi ir Laura
bendradarbiavimo gaires.
Jankauskaite-Jurevičiene,
ISGF nori prisidėti prie skautų
pasirašyta sutartis,
fondo, namo remonto,
suderinta remonto sąmata,
nacionalinių renginių
aptarti darbai, kurie nebuvo
įgyvendinimo.
įtraukti į projektą.
2013 10 01 įvyko labdaros
paramos vakaras, kurio metu
surinkta 4500 lt. Vakarui
išleista 2500 lt. Viso uždirbta
pinigų, kurie skirti skautų
Susitikimas su J.
žemės įsigijimui - 2000 lt.
2013 10 04 susitikimas su J.
Dragūnu.
Pirmijos-Tarybos išplėstinio
Labdaros
Dragūnu dėl jo pasiūlymo
posėdžio organizavimas.
paramos vakaro
skautų žemę turėti jo
teritorijoje, nusipirkti šalia
organizavimas.
parduodamas žemes, J.
Dragūnas būtų žemės
administratorius. Nuspręsta
pristatyti viziją per PirmijosTarybos išplėstinį posėdį.
2013 09 11
LS komunikacijos skyrius
2 susitikimai su Paramos
susitikimas su
sukūrė fondo logotipą.
pritraukimo skyriaus vedėju
Tarybos nariu
Dirbama su fondo struktūra.
P. Kripu, darbų
Visvaldu
Planuojamas fondo
sudėliojimas, veiklų
Varžinsku dėl
pristatymas per Pirmijosperžiūrėjimas, vertinimas.
Nuveikto darbo rezultatas
(su komentarais)

skautų fondo
įkūrimo.

Organizacijos
finansinė būklė 2014

Tarybos išplėstinį posėdį.
Dirbama kartu su G.
Sidoroviene ir NVO
Norvegijos mechanizmo
direktore dėl projekto
tobulinimo, rekomendacijų.
Įvyko du susitikimai: vienas
2013 09 28-29 dalyvavimas
inicijuotas LIJOT'o. Kitą
Skautų akademijoje, Prienų
individualų susitikimą su LS'u
raj. Įvyko projekto "Dievui.
inicijavo NVO Norvegijos
Tėvynei. Artimui" vertinimas
mechanizmo direktorė.
visais pjūviais.
Tobulinamas projektas iki
2013 m. lapkričio mėn. pagal
pateiktas rekomendacijas.
2014 02 mėn. bus naujas
kvietimas teikti paraiškas, kur
teiksime patobulintą projektą.
2013 09 20 susitikimas su
Vilniaus krašto seniūnu
Vytautu Zulonu ir
pavaduotoja Morta
Strazdaite dėl Vilniaus
skautų centro išlaikymo ir
einamųjų krašto reikalų.
Nuspręsta galutinį
sprendimą kokiomis dalimis
išlaikysime VSC aptarti per
Vilniaus krašto vadovų
posėdį. Vilniaus kraštas
išreiškė nepasitenkinimą
Keruočio tuntu ir skautų
vardo teršimo, todėl
nuspręsta kreiptis į
Kontrolės komisiją dėl
tolimesnių veiksmų.
2013 09 13 dalyvavimas
Neformalaus ugdymo
krepšelių informaciniame
seminare. Paskleista
informacija kraštams apie
būsimą neformalaus
ugdymo krepšelių projektą.
2013 10 04 susitikimas su
Alme Šakalyte ir B.
Mincevičiūte dėl dainų
konkurso organizavimo,
finansų, vietos, vedačiųjų.
Atsižvelgta į paskutinių
dviejų metų protokolines
rekomendacijas dainų
konkursui.
2013 10 04 susitikimas su
Pauliumi Mikelinsku, Jonu
Dragūnu, Živile Dragune dėl
stovyklų "Skautaineskautams". Šios
stovyklos bus
organizauojamos per VŠĮ
"Vilniaus skautų centrą".

Smulki informacija apie
LS'o įsipareigojimus ir visą
stovyklų modelį bus
pristatyta per PirmijosTarybos išplėstinį posėdį.
VSC direktoriumi pasiūlyta
tapti Pauliui Mikelinskui.
2013 10 16 bus dar vienas
susitikimas su T. Broga, D.
Kaminsku, P. Mikelinsku, P.
Kasperūnu dėl šių stovyklų
organizavimo, kad modelis
ir susitarimai būtų išdirbti iki
galo.
2013 10 05 dalyvavimas
Baltic Sea Meating,
pasakyta sveikinimo kalba,
pabendrauta su dalyviais.
Apsilankyta laužavedžių ir
pionerijos mokymuose.
2013 10 05 susitikimas su
sociopsichologu V.
Stoškumi. Kalbėta apie
Lietuvos skautiją, kaip
besimokančią organizaciją.
Apie komandinį darbą
visuose lygmenyse.
Nutarta: įtraukti žmogų iš
šalies, kuris galėtų vertinti
organizacijos komandinį
darbą, veiksmus. Norima
pradėti dirbti ir
psichologiniais aspektais.
Reikia ieškoti finansų, nes
žmonių konsultacijos iš
šalies kainuoja didelius
pinigus.
2013 10 09 projekto
"Dievui. Tėvynei. Artimui"
vertinimas su komanda,
rekomendacijų ateities
kartoms sudarymas.

Vyr. skautininkės pavaduotojos ataskaita. Vaiva Juškevičiūtė
Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Nuveiktas darbas,
priskiriamas kadencijos
uždavinio įgyvendinimui

Nuveikto darbo
rezultatas (su
komentarais)

Einamieji darbai, nepriskiriami
jokio uždavinio įgyvendinimui
Susisiekta dėl atributikos su
WOSM atstovu. LS pardavinės
WOSM atributiką. Užsakyti
pavyzdžiai
Rengiamas skautiškos
parduotuvės puslapis ir
elektroninė skautiška
parduotuvė

Komunikacijos skyriaus skyriaus ataskaita. Laima Dagytė
Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Organizacijos
vidinės
komunikacijos
stiprinimas

Nuveiktas darbas,
priskiriamas
kadencijos
uždavinio
Nuveikto darbo rezultatas (su
įgyvendinimui
komentarais)

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui
Dalyvauta projekto
Atidarymo procentas: 18,5.
"Dievui. Tėvynei.
Parengta ir
Pastebėta, kad dažnam gavėjui
Artimui" akademijoje.
išplatinta rugsėjo
Po akademijos
naujienlaiškis ateina į "Reklamos"
mėnesio "Akelos
skirtuką. Skyriaus narys Karolis
parengtas aprašymas,
uola"
Martinaitis aiškinasi technines šio
patalpintas
klausimo sprendimo galimybes.
www.skautauk.lt
Į skyrių kreipėsi Marijampolės krašto Su Tarybos narės
atstovė Eglė Budrytė dėl galimybės
Jorės Astrauskaitės
viešintis vietinėje spaudoje. Eglei
pagalba rengiama
išsiųsti jos pageidaujamą turinį
atnaujinta išorinės ir
Teikiamos
atitinkantys pranešimai spaudai,
vidinės komunikacijos
konsultacijos
pasiūlytos tolimesnės konsultacijos. strategija.
organizacijos
Renkami, rengiami ir
nariams
redaguojami
Į
skyrių
kreipėsi
Asta
Fjellbirkeland
iš
komunikacijos
Utenos
krašto
dėl
priemonių
pristatyti
straipsniai bendram
klausimais
mūsų ir išeivijos LSS
skautiją anglų kalba. Sesei Astai
išsiųstos turimos prezentacijos, teikti "Skautų aidui", skirtam
patarimai, pasiūlytos galimybės toliau Jubiliejinėms
stovykloms.
konsultuotis.
Elektroninio pašto sistema pagaliau
sėkmingai veikia naujame serveryje.
Komunikacijos skyrius rūpinosi narių
informavimu apie perkėlimo procesą
(kiekvienam dėžutės turėtojui
išsiųstas asmeninis laiškas su
Pagalba
slaptažodžiu, parengta naujiena į
perkėlinėjant
skautai.lt), atsakinėjimu į kilusius
elektronio pašto klausimus. Iki šiol rūpinasi narių
sistemą.
konsultavimu apie sėkmingą pašto
veikimą: padeda spręsti kilusias
problemas dėl @skautai.lt pašto
importavimo į pašto sistemas,
siuntinėja pasimetusius
slaptažodžius, padeda senus
slaptažodžius pasikeisti į naujus ir kt.
Užsienio ryšių skyriaus prašymu
sumaketuota "Scouting train"
projekto metodinė knygelė. Taip pat
atliktas knygelės kalbos
redagavimas.
Pagalba kitiems Tarybos nario Visvaldo Varžinsko
nacionalinio
prašymu sukurtas galutinis "Skautų
lygmens vadovams fondo" logotipo variantas. Logotipą
komunikacijos
kūrė skyriaus narė Rūta Slavinskaitė.
klausimais.
Nario mokesčio mokėjimo skatinimui
paskelbta akcija "Parodyk, kaip
originaliai moki nario mokestį".
Komunikacijos skyrius rūpinasi
akcijai gautos vaizdinės medžiagos
redagavimu ir viešinimu.
Skautatinklyje, prie Informacija parengta
oficialios
bendradarbiaujant su Užsienio ryšių

informacijos,
skyriumi.
patalpinta
informacija apie LS
anglų kalba.
Renginiui sukurti kvietimai (Rūta
Slavinskaitė), parengta naujiena
Labdaros-paramos skautai.lt, sukurtas renginys
vakaro informacijos Facebooke, rūpintasi fotomedžiagos
sklaida.
rengimu ir viešinimu.
Administruojami LS Kasdien dalinamasi turiniu Facebook
vidinės
paskyroje, prižiūrimas www.skautai.lt
komunikacijos
- skatinamas narių įsitraukimas,
kanalai.
rašomos ir inicijuojamos naujienos.

Jaunimo programos skyriaus ataskaita. Benita Mincevičiūtė

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Jaunimo
programos
atnaujinimas

Nuveiktas
darbas,
priskiriamas
kadencijos
uždavinio
įgyvendinimui

Einamieji darbai,
Nuveikto darbo rezultatas (su nepriskiriami jokio uždavinio
komentarais)
įgyvendinimui
2013 10 04 susitikimas su Milda
Kasperavičiūte dėl PSt
atgaivinimo. Susitikimo metu,
Patyrusių skautų
aptarus JS patyrusių skautų
programos ir
programą, nuspręsta nebedėti 2013 09 23 susitikimas su Inga
patyrusių skautų
pastangų atgaivinti PST, bet
Arūnaite
tarybos gaivinimas pasiūlyti patyrusiems skautmas
kitų alternatyvų. Nutarta šiais
metais surengti pat.skautų
konferenciją
2013 10 04 susitikimas
su vyr.skautininke ir Alme
2013-10-15 su Greta Slavickaite
paruoštas informcinis laiškas
Šakalyte dėl dainų konkurso
Vyr.skautų
vyr.skautams su programa ir
organizavimo, finansų, vietos,
programos
pradine info apie vyr.skautų
vedačiųjų. Atsižvelgta į
sukūrimas
konferenciją. Laiškai bus išsiųsti
paskutinių dviejų metų
artimiausiu metu
protokolines rekomendacijas
dainų konkursui.
2013 10 10 Susisiekta su
Kauno arkivyskupu Sigitu
Tamkevičiumi ir susitarta dėl
susitikimo dėl projektų Katalikų
religinei šalpai pasirašymo.
2013 10 14 paimti parašai
projektams iš arkivyskupo S.
Tamkevičiaus

Užsienio ryšių skyriaus ataskaita. Beatričė Leiputė

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Nuveiktas
darbas,
priskiriamas
kadencijos
uždavinio
įgyvendinimui

Einamieji darbai,
Nuveikto darbo rezultatas (su nepriskiriami jokio uždavinio
komentarais)
įgyvendinimui

Tarptautiniai
renginiai

Spalio 4-6 įvyko
Baltic Sea
Meeting.

Sklaida nariams

Rugsėjo mėn.
"Tarptautinės
galimybės"

Tarpt. renginiai

tarptautinė
skautų
Akademija,
Belgija

Skyriaus narių
kompetencijos
kėlimas, naujų
narių paieška

Tarpt. veiklos
nariams

Susitikimo metu pristatyti net
keturi tarptautiniai projektai
(vienas lietuvių), kurie, tikimės,
išvys dienos šviesą. Dėka
puikaus komandos darbo ir
susitikimo Berlyne konferencijos
metu, šis BSM buvo didžiausiais
per visus 8 metus, pritraukęs
skautų ir skautų iš 9 skirtingų
šalių (nedalyvavo tik Norvegija,
Islandija). Ačiū visiems
prisidėjusiems!
Kartu su Akela atkeliavo ir iš po
vasaros miego atsikėlusios
"Tarptautinės galimybės".
Naujienlaiškį kuruoja nauja
skyriaus narė D. Diržytė

Scouting Train - LS tapo šio
Vokietijos, Rusijos, Lenkijos
tarptautinio projekto partnere. Į
konduktorių mokymus
Vokietijoje lapkričio mėnesį
vyks M. Paulauskaitė, B.
Taraskevičiūtė, S. Klumbytė sesės jau formuoja vagono
komandą. Neoficialiai prisidėti
prie komandos ar dalyvavimo
norą pareiškė dar bent penki
žmonės.

Akademijoje lapkričio dalyvaus
ir savo įgūdžius tobulins
J.Lukaševičiūtė ir M.Dominas

Užpildyta ir pasirašyta World
Scout Shop partnerystės
sutartis

SFH - išplėstinio posėdžio
metu bus pristatytas Code of
Conduct.

Mokymų atstovės Laima (KS),
Jorė (Taryba) ir aš susitikome
World Scout Relocation - iki
aptarti bendrų mokymų
spalio 25 d. LS turi balsuoti už
koncepcijos. Komanda su skyrių
Skautų forumas,
naujajį WSB decentralizacijos
nariais toliau dirba ties
lapkričio 22-24
pasiūlymą. Tarybai pateikta
programa. Mokymų metu atvyks
informacija ir situacija,
svečiai iš LiJOT, papasakos
diskutuojama.
apie regioninę jaunimo politiką.
Užsiregistravusių jau keturi.
Parengti JOTA-JOTI veiklų
Vertimai: LS praktikantės
pasiūlymai, užsiėmimai.
išvertė tekstus apie World
Skyriaus narė B.Drąsutytė kartu
Scout Jamboree Japonijoje,
su Vilniaus krašto Kernavės t.
JOTA-JOTI veiklų
taip pat Scouting Train
skautėmis sekmadienį turės
pasiūlymai
"Conductor's guide". Vertimai
sueigą ir komunikuos su
pataisyti, atiduoti KS
pasaulio skautais. Vienetas,
sumaketuoti. Praktikantei
pamatęs skelbimą, atsiliepė ir
parašyta ataskaita.
pasiprašė pagalbos.
Parašyta ir išsiųsta B. Leiputės
angliška ataskaita apie WOSM
ER konferenciją Berlyne. Toks
įsipareigojimas buvo priimtas
gavus konferencijos
kompensaciją dalyvio
mokesčiui. Taip pat išsiųsta
lietuviška ataskaita Tarybai ir
Pirmijai

Ūkio skyriaus ataskaita. Marius Kilimonis
Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai
Nuolatinės
tvarkos skautų
name ir jo

Nuveiktas darbas,
priskiriamas
kadencijos
Einamieji darbai,
uždavinio
Nuveikto darbo rezultatas
nepriskiriami jokio
įgyvendinimui
(su komentarais)
uždavinio įgyvendinimui
Sutvarkyti pavojingi Skautų namo kieme 1 klevas
Bendromis kelių skyrių
medžiai skautų
nupjautas ir 1 klevas
pastangomis užsakyta sukurti
namo kieme
nugenėtas, atsiskaityta su
elektroninę atributikos

darbus vykdžiusia įmone,
sutvarkytos po darbų likusios
atliekos skautų namo kieme.

prieigose
užtikrinimas;

Skautatinklio ir
elektroninio
pašto
stabilumas.

Nuolatinės
tvarkos skautų
name ir jo
prieigose
užtikrinimas.

parduotuvę, tuo užsiima T.
Rimkus. Jam suteikti
prisijungimai elektroninėje
erdvėje, reikalingi darbams
atlikti.

Stabiliai ir patikimai (be
Gautas pasiūlymas, dėl
spam) veikianti e-mail
ventilių sudėjimo, kuris yra
sistema, ūkio skyrius pilnai
netenkinantis ir brangus,
Sutvarkytas e-mail
kontroliuoja e-mail vartotojus:
išsikėlimas iš seno
vedamos derybos su kita
naujų sukūrimą, esamų
serverio
įmone dėl racionalaus šildymo
priežiūrą, nenaudojamų
sistemos skautų name
trynimą, slaptažodžių
pertvarkymo.
atstatymą ir pan
Sutvarkytas,
Įrengti pionierijos įrenginiai
papuoštas kiemas
skautų namo kieme
Kauno krašto ir ūkio skyriaus
inicijuotos talkos metu
Tvarkos palaikymas
sutvarkytas namo rusys,
skautų name
aptvarkytos skautų namo
prieigos, išvalytos skautų
namo patalpos

Mokymų skyriaus ataskaita. Ieva Vaitkevičiūtė

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Nuveiktas darbas,
priskiriamas
kadencijos
uždavinio
įgyvendinimui

Nuveikto darbo rezultatas (su
komentarais)
Įvyko sėkmingai. Atsakingi asmenys:
Laura Varžinskienė, Julija Bytautaitė,
Milda Bacevičiūtė. Dalyvavo 11 dalyvių.
Laužavedžių kursai Renginio vieta: nacionalinė skautų būstinė
(spalio 4-6d.)
(Kaunas). Ypač sėkminga praktika atlikta
mokymų metu vykusiame Baltic Sea
Meeting. Kaunas. Detalesnė ataskaita
siųsta pirmijai.
Įvyko sėkmingai. Aptarta 2013m veikla,
Skyriaus sueiga
numatomos veiklos 2014m. Dalyvavo 7
(rugsėjo 12d.)
MS nariai.
Projektų rašymo
Įvyko. Dalyvavo 2 dalyviai. Vedė Simona
konsultacijos
Klumbytė. Manoma jog praverstų ir kitais
internetu (rugsėjo 1metais jei bus palankių Youth in Action
spalio 1d.)
finansavimo programų.
Įvyko sėkmingai. Atsakingi asmenys:
Pionerijos mokymai
Matas Dominas, Simona Klumbytė.
(spalio 4-6d.)
Renginio vieta: nacionalinė skautų būstinė
(Kaunas). Laukiama ataskaita.
SFH gerosios
Vyksta. Atsakingi asmenys: Milda
praktikos kodekso
Bacevičiūtė, Barbora Drąsutytė, Ieva
rengimas
Vaitkevičiūtė.

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui

Sekretoriato skyriaus ataskaita. Justina Lukaševičiūtė
Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Nuveiktas darbas,
priskiriamas kadencijos
uždavinio įgyvendinimui

Nuveikto darbo
rezultatas (su
komentarais)

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio

Narystės vieno
langelio sistema ir
ryšys su nariais;

Nacionalinės
būstinės
administravimas

įgyvendinimui
Parengtas nario mokečio
Šiuo metu yra 8
Surasta savanorė
surinkimo skatinimo
vienetai susimokėję
konkurso "Gražių
strategija ir įkeltas skelbimas
organizacijos nario
dainelių daug girdėjau"
į www.skautai.lt
mokestį už 2014 m.
rėmėjams pritraukti.
Išplatinti filmukai skatinantys
Padėta organizuoti
susimokėti nario mokestį,
Labdaros - paramos
paskelbtas konkursas nario
vakarą ir Baltic sea
mokesčio rinkimui skatinti.
meeting.
Skautų name
Sudalyvauta Lietuvos
suorganizuoti 4
jaunimo organizacijų
mokymai ir 3 naktinės
tarybos 35 - oje.
sueigos.
asamblėjoje.
Išsiųstas prašymas
Juridinių asmenų
registrų centrui pažymai
gauti.
Surinkti organizacijos
vienetų kontaktai.

