LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2013 11 10 Nr. XIV-P-07
Kaunas

Posėdžio pirmininkė: Ieva Žilinskienė
Posėdžio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė
Dalyvauja 12 LS pirmijos nariai.
Dalyviai: Kornelijus Bertulis, Barbora Drąsutytė, Matas Dominas, Vaiva Juškevičiūtė, Povilas
Kripas, Simona Kurtinaitytė, Vilma Lenkutytė, Justina Lukaševičiūtė, Akvilė Milkevičiūtė, Benita
Mincevičiūtė, Dovilė Vinkevičiūtė, Ieva Žilinskienė (Priedas Nr. 1).
Darbotvarkė:
1. Skyrių nuveikti darbai.
2. Dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“
3. Piešinių konkursas „Skautų namo freska“
4. Vadovų konkursas „Pats Pats“
5. Kalėdinė akcija „Elfų paštas“
6. Lietuvos skautijos nario mokestis.
7. 2014 m. eilinis vadovų suvažiavimas.
8. Pirmijos FTP.
9. Skautiška parduotuvė.
10. Tauragės krašto tuntų tvirtinimas.
11. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA: Skyrių nuveikti darbai.
Priedas Nr. 2
2. SVARSTYTA: Dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“.
Pristato: Benita Mincevičiūtė.
3. SVARSTYTA: Piešinių konkursas „Skautų namo freska“.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
NUTARTA: Nugalėtojus paskelbsime per „Gražių dainelių daug girdėjau“ konkursą. Projektas
turės būti įgyvendintas per mėnesį nuo nugalėtojų paskelbimo.
Iki sausio 18 d. ūkio skyrius paruoš rožinį kambarį projekto įgyvendinimui.
4. SVARSTYTA: Vadovų konkursas „Pats Pats“
Pristato: Dovilė Vinkevičiūtė.

NUTARTA: Komunikacijos skyrius paskelbs skelbimą „Facebook“ paskyroje ir atnaujins
www.skautai.lt esančių skelbimų tvarką.
5. SVARSTYTA: Kalėdinė akcija „Elfų paštas“
Pristato: Justina Lukaševičiūtė.
NUTARTA: Iki gruodžio 15 d. išsiųsti sveikinus nariams.
6. SVARSTYTA: Lietuvos skautijos nario mokestis.
Pristato: Justina Lukaševičiūtė.
NUTARTA: Vienetams susimokėjusiems nario mokestį iki lapkričio 1 d. pinigai bus gražinami
pavedimu. Po antrojo etapo pabaigos (gruodžio 1 d.) bus viešinamas sąrašas struktūriškai
tvarkingų vienetų. Vienetai neatitinkantys organizacijos struktūrinių nuostatų bus žymimi
sutartiniu ženklu, žvaigždute.Vienetams atitinkantiems organizacijos struktūrinius nuostatus bus
suteikti pažymėjimai, liudijantys jų narystę Lietuvos skautijoje.
7. SVARSTYTA: 2014 m. eilinis vadovų suvažiavimas.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
NUTARTA: Susisiekti su „Romuvos“ kino teatru dėl patalpų nuomos suvažiavimui ir
vyresniųjų skautų konferencijai.
8. SVARSTYTA: Pirmijos FTP.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
NUTARTA: Klausimą dėl FTP serverio naudojimo perkelti į kitą posėdį gruodžio mėnesį.

9. SVARSTYTA: Skautiška parduotuvė.
Pristato: Vaiva Juškevičiūtė.
NUTARTA: Sukurti skautiškos parduotuvės dovanų kuponus.
10. SVARSTYTA: Tauragės krašto tuntų tvirtinimas.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
BALSAVIMAS: Dėl Bišpilio ir Medvėgelio tuntų įsikūrimo patvirtinimo
Patvirtinta bendru sutarimu.
11. SVARSTYTA: Kiti klausimai.
Pirmijos Kalėdinio susitikimo datą.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
NUTARTA: Vaiva Juškevičiūtė sukurs apklausą.
Kito posėdžio data:
Gruodžio 10 d. arba 12 d. Vilniuje

Posėdžio pirmininkė

Ieva Žilinskienė

Posėdžio sekretorė

Justina Lukaševičiūtė

Priedas Nr. 2

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas
darbas,
Einamieji darbai,
priskiriamas
Nuveikto darbo rezultatas
nepriskiriami jokio
kadencijos
(su komentarais)
uždavinio įgyvendinimui
uždavinio
įgyvendinimui

Bendradarbiavimas
su kitomis
skautiškomis
organizacijomis

Dalyvavimas
SSO metinėje
šventėje

Bendradarbiavimo
palaikymas su SSO.

Parduota skautų žemė
Obeliuose. Sutvarkyti visi
dokumentai.

Skautų žemės
įsigijimas

Suburta skautų
žemės darbo
grupė.

Darbo grupei duotos
užduotys, klausimai ir
terminas iki kada darbai turi
būti atlikti. Darbo grupė
susitikimas 2013 11 09.

Suburta PVU darbo grupė.

Skautų fondo
įkūrimas

Pirmijos komandos
formavimas

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

2013 10 16 įvyko
susitikimas su T. Broga, D.
V. Varžinskas sukūrė fondo
Kaminsku, P.
pristatymą, jo valdymą
Mikelinsku, P. Kasperūnu
konsultuojantis su
dėl stovyklų "Skautai2013 10 24
specialistais. Fondo idėja
neskautams"
susitikimas su
pristatyta per Tarybosorganizavimo, pradėtas
Tarybos nariais
kurti stovyklų modelis.
Pirmijos išplėstinį posėdį.
V. Varžinsku ir
Nuspręsta konsultuotis su
Diskutuota apie dirbančių
S. Jurevičiumi. specialistais dėl fondo statuso vadovų stovyklose darbo
ir galimybių. Toliau tęsiami
užmokestį, inventoriaus
darbai dėl Lietuvos skautų
klausimas. Išvadų
fondo įkūrimo.
neprieita, leista galutinai
visą modelį sudėlioti VSC
direktoriui ir jo komandai.
Pakoreguota JPS 2014 m.
2013 10 24
veikla, atsižvelgiant į Tarybos
susitikimas su
komentarus. Naujoji JPS
Kraštų seniūnų sueigos
JPS vedėja B.
vedėja bus S. Kurtinaitytė.
organizavimas.
Mincevičiūte ir
Suderinti darbai, darbo
S. Kurtinaityte.
metodai, papasakota apie
darbą Pirmijoje.

Pavaduotojos bendriems reikalams ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas,
Nuveikto darbo
Einamieji darbai,
priskiriamas kadencijos
rezultatas (su
nepriskiriami jokio uždavinio
uždavinio įgyvendinimui
komentarais)
įgyvendinimui
dalyvavau KAM rengtoje
konferencijoje "NVO veiklos
finansavimo galimybės ir
alternatyvos"

Derinami uniforminių kojinių
gamybos reikalai.

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Skyriaus
veiklos
stabilumas

Skyriaus
veiklos
stabilumas

Esamos
situacijos
diagnostika
Esamos
situacijos
diagnostika

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Suaugusiųjų skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas,
Einamieji darbai,
priskiriamas
Nuveikto darbo rezultatas (su
nepriskiriami
kadencijos
komentarais)
jokio uždavinio
uždavinio
įgyvendinimui
įgyvendinimui
2013 10 24 įvyko pirmoji skyriaus
sueiga, dalyvavo visa komanda (Dovilė
Vinkevičiūtė, Audra Leseckaitė ir
Skyriaus sueiga
Birutė Užkurienė). Iškeli skyriau tikslai,
pristatyta strategija, paruoštas 2014
skyriaus veiklos planas.
2013 10 26, išplėstinio posėdžio metu,
pristatytas skyriaus vaidmuo, funkcijos
Skyriaus darbų ir
organizacijoje ir veiklos planas
funkcijų pristatymas
artimiausiems metams. Diskutuota su
per išplėstinį
Taryba dėl skyriaus veiklų, atkreiptas
Tarybos ir Pirmijos
dėmesys į pastabas: neužstrigti ties
posėdį
tyrimu ir duoti "duonos ir žaidimų"
vadovams.
Išplėstinio posėdžio metu stebėta, kaip
bendradarbiauja taryba ir pirmija.
Tarybos ir pirmijos
Padarytos išvados pristatytos pirmijos
bendro darbo
refleksijos metu, bus naudojamos
stebėjimas
organizuojant pirmijos komandos
formavimo renginį.
2013 11 09, per seniūnų sueigą, buvo
Seniūnų ataskaitos
pristatyta seniūnų ataskaitų forma, jos
formos pristatymas
tikslai, ir pildymo ypatumai.

Ūkio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas,
priskiriamas
Einamieji darbai,
Nuveikto darbo rezultatas (su
kadencijos
nepriskiriami jokio
komentarais)
uždavinio
uždavinio įgyvendinimui
įgyvendinimui
Atstatytas nutrauktas,
interneto ryšys skautų
name.
iš numatytų projektinių
lėšų buvo nupirktos
būtiniausios priemonės
skautų namo vidaus
minimaliam remontui,

taip pat būtiniausi įrankiai
Parduota skautų žemė
Obeliuose
sukurtas bendras FTP
skirtas dalintis didesnės
apimties (1GB ir didesni)
failais, tarp pirmijos narių,
sukurtas atskiras FTP
komunikacijos skyriui
dėl didelio laiškų srauto el.
adresas info@skautai.lt prisipildė
ir negaudavo laiškų, problema
Skautatinklio ir
elektroninio
padidinta kelių
sutvarkyta padidinus pašto
pašto dėžučių talpa dėžutės, talpą. Taip pat padidinta
pašto
kelių kitų skyrių pašto dėžučių
stabilumas
talpa, kad nekiltų panašios
problemos.

Paramos pritraukimo skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas,
Einamieji darbai,
Skyriaus
priskiriamas kadencijos Nuveikto darbo rezultatas (su nepriskiriami jokio
kadenciniai
uždavinio
komentarais)
uždavinio
uždaviniai
įgyvendinimui
įgyvendinimui
Atributikos pardavimų ir
pelningumo analizė turėtų
Sukurta atributikos
parodyti, kiek ko parduodame ir
Prie skyriaus
apskaitos ir pelningumo
Verslumo
nuo ko uždirbame iš atributikos, o
prisijungė s. sk.
ataskaitų forma,
kur einame į minusą, aiški
skatinimas
Gabrielė
pradedama naudoti nuo
atributikos savikaina, kas
Dambrauskaitė.
12.01
palengvins naujų atributikos
gamintojų paiešką
Išsiųstos
-12% Nuolaida Expedition.lt,
Paramos
bendradarbiavimo
derinama dar su keliais
pritraukimas (pažymėjimo nuolaidos)
potencialiais partneriais
užklausos 10 įmonių

Sekretoriato skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Narystės vieno
langelio sistema ir
ryšys su nariais;

Nuveiktas darbas,
priskiriamas kadencijos
uždavinio įgyvendinimui

Išplatinti filmukai skatinantys
susimokėti nario mokestį,

Nuveikto darbo
rezultatas (su
komentarais)

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui

Surinkti 2014m.
žiniaraščiai ir
išsiųsti laiškai
nariams.

Parengtos panaudos ir
savanorystės sutartys.
Sudalyvauta
tarptautiniuose WSOM

paskelbtas konkursas nario
mokesčio rinkimui skatinti.
Nacionalinės būstinės
administravimas

ir WAGS mokymuose
Belgijoje
Skautų name
suorganizuoti 4
renginiai

Priedas Nr 3
Tauragės krašto vadovų posėdžio
Protokolo išrašas Nr. 1
2013 10 26
Laukuva

Darbotvarkė:
1. Dėl vasaros stovyklos.
2. Dėl tuntų įkūrimo.
3. Dėl skautiškos akademijos įkūrimo.
4. Dėl problemų iškėlimo mūsų krašte.
Svarstyta:
1.
2.
3.
4.

Vasaros stovykla.
Tuntų įkūrimas.
Skautiškos akademijos įkūrimas.
Bėdos „Bėdų turgui“

NUTARTA:
1. Tauragės krašto stovyklą organizuoti 06.30-07.06 dienomis Kalveliuose (vietą galima koreguoti).
Tema - Baltų kultūra (su perėjimu iš pagonybės į krikščionybę). Kaina apie 90 Lt. Vaida Beinarienė
rūpinasi projektais. Įtraukti į stovyklinę veiklą ir tėvus.

2. Tauragės krašte įkurti du tuntus - Bišpilio ir Medvėgalio. Bišpilio tuntininkė- Jolita Štrimienė,
pavaduotoja Sigita Norkienė.

Medvėgalio tuntininkė-Elvyra Gedeikienė, pavaduotoja-Rima

Milkintienė. Kraštų seniūnų sueigoje Danutė Daunorienė pateikia informaciją Pirmijai apie
kuriamus tuntus, skautų skaičių draugovėse.

3. Įkuriame skautišką akademiją, kurią organizuoja vyr. sesės Milda ir Silvija. Renkamės 1 kartą per
mėnesį, šeštadieniais. Skautams nuo 14 metų. Dalyvio mokestis 5 Lt. Pirmas susitikimas 11-09
Naujamiestyje. Atsakinga vadovė Vaida Beinarienė

4. Bėdos, kurios yra mūsų krašte: silpna ideologija, silpna skautų motyvacija ir aktyvumas,
naujų/jaunų vadovų trūkumas, vyrų vadovų trūkumas.
Posėdžio pirmininkė

Danutė Daunorienė

Posėdžio sekretorė

Jolita Štrimienė

