LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLO IŠRAŠAS
2014 02 27 Nr. XIV-P-11
Vilnius
Posėdžio pirmininkė: Ieva Žilinskienė
Posėdžio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė
Dalyvauja 11 LS pirmijos narių.
Dalyviai: Milda Bacevičiūtė, Kornelijus Bertulis, Barbora Drąsutytė, Vaiva Juškevičiūtė, Simona
Kurtinaitytė, Povilas Kripas, Justina Lukaševičiūtė, Akvilė Milkevičiūtė, Eglė Paulauskaitė, Dovilė
Vinkevičiūtė, Ieva Žilinskienė, (Priedas Nr. 1).
Darbotvarkė:
1. Dėl skyrių nuveiktų ir planuojamų darbų;
2. Dėl 2014 m. vadovų suvažiavimo;
3. Dėl 2014 m. Pavasario šventės;
4. Dėl savaitės „Be patyčių“;
5. Dėl projektų rašymo;
6. Dėl Pirmijos skyrių naujų narių pritraukimo;
7. Dėl 2 proc. pritraukimo akcijos;
8. Dėl WOSM 2014 m. jaunimo forumo;
9. Dėl informacinio laiško kraštų seniūnams/konferencijų pirmininkams;
10. Dėl 2014 m. kraštų seniūnų/konferencijų pirmininkų ataskaitų;
11. Dėl LS saugios aplinkos sąvado;
12. Dėl LS Pirmijos komandos formavimo savaitgalio.
13. Dėl Ne(s)varbu mokymų 2014 m. kovo 23 d.;
14. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA: Skyrių nuveikti ir planuojami darbai.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
Skyrių planuojami darbai (Priedas Nr. 2)
Skyriaus veiklos ataskaita 2014 02 02 – 2014 02 27 (Priedas Nr. 3)
2. SVARSTYTA: 2014 m. LS eilinis vadovų suvažiavimas.
Pristato: Justina Lukaševičiūtė.
3. SVARSTYTA: 2014 m. LS Pavasario šventė.
Pristato: Vytautas Zulonas.
REIKALINGA PAGALBA:
Išsiųsti kvietimus LiJOT prezidentui Mantui Zakarkai, Vilniaus miesto merui Artūrui
Zuokui, Krašto apsaugos ministrui Juozui Olekui.
Paramos maisto produktais (vaisiai, vanduo, kiti produktai tinkantys sausam daviniui).

Suorganizuoti programą vadovams – vadovų oazę.
NUTARTA: Paramos pritraukimo skyrius kreipiasi dėl paramos maisto produktais.
Ieva Žilinskienė susisieks su LR Prezidentės patarėja dėl LS Pavasario šventės vadovų
susitikimo su Prezidente.
Dovilė Vinkevičiūtė sukurs failą vadovų programai planuoti.
Administracijos skyrius parengs ir išsiųs pakvietimus į LS Pavasario šventę.
Pirmija rūpinasi vadovų programa (vadovų oaze).
4. SVARSTYTA: LS savaitė „Be patyčių“.
Pristato: Milda Bacevičiūtė.
NUTARTA: Jaunimo programos skyrius ir Ne(s)varbu grupė organizuos Lietuvos
skautijos savaitę be patyčių. Apie šią savaitę bus skelbiama www.skautai.lt, taip pat bus
parengtas straipsnis šia tema.
5. SVARSTYTA: Projektų rašymas.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
6. SVARSTYTA: Pirmijos skyrių naujų narių pritraukimas.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
NUTARTA: Pirmijos nariai vėl keliaus po kraštų posėdžius. Eglė Paulauskaitė susisieks su
kraštais ir informuos Pirmiją apie kraštų posėdžius. Kraštuose ieškoti žmonių, kurie galėtų
tiesiogiai įsitraukti į Pirmijos skyrius.
7. SVARSTYTA: 2 proc. pritraukimo akcija.
Pristato: Povilas Kripas ir Akvilė Milkevičiūtė.
NUTARTA: 2 procentų klausimą įtraukti į suvažiavimo darbotvarkę.

8. SVARSTYTA: WOSM 2014 m. jaunimo forumas.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
NUTARTA: Beatričė Leiputė kreipsis į WOSM dėl 2014 m. jaunimo forumo koncepcijos. Į
WOSM 2014 metų jaunimo forumą organizacija deleguos narį, jei atsiras jau besidomintys
renginio tema.
9. SVARSTYTA: Informacinis laiškas kraštų seniūnams/konferencijų pirmininkams.
Pristato: Eglė Paulauskaitė.
NUTARTA: Eglė Paulauskaitė parašys informacinį laišką kraštų seniūnams ir konferencijos
pirmininkui. Laiške bus primenama apie:
1. Prašymą pranešti kiek skautų krašte skautauja nemokėdami nario mokesčio.
Informacijos lauksime iki kovo 7 d.
2. Suvažiavimą, paraginta ne tik registruotis į jį, bet ir deleguoti kraštų atstovus į
Tarybą, Etikos ir Kontrolės komisijas.
3. Pavasario šventę, vadovų oazę.
4. Mokymus "Nes svarbu", kurie vyks kovo 23 dieną po suvažiavimo.

5. Krašto apsaugos ministerijos organizuojamus renginius skirtus Kovo 11 d.
6. "Svajonių karavano" projektą, Pasiūlyti kraštams galimybę kaip skautai prisidėti prie
šio projekto ir jeigu taip, kad deleguotų atsakingą asmenį ir parašytų jo kontaktus.
7. Kraštų seniūnų ir pavaduotojų sueigą per LS Pavasario šventę, š.m. balandžio 26
dieną.
8. LS strategiją, jau yra suburta strategijos darbo grupė, kuri dėliojasi darbus kuriant
naują organizacijos strategiją. Tačiau į strategijos kūrimą turi įsitraukti visi kraštai,
kad turėtume vienodą suvokimą ir bendrus žingsnius dirbti organizacijos augimui.
Kiekvienas kraštas deleguoja 2 atstovus į birželio 7-8 d. vyksiantį susitikimą,
kuriame vyks naujos strategijos kūrimas. Tai nebūtinai turi būti krašto seniūnas ir
pavaduotojas, tai turi būti žmonės, kuriems strategija yra įdomu ir patrauklu.
10. SVARSTYTA: 2014 m. kraštų seniūnų/konferencijų pirmininkų ataskaitos.
Pristato: Dovilė Vinkevičiūtė.
11. SVARSTYTA: LS saugios aplinkos sąvadas.
Pristato: Milda Bacevičiūtė.
NUTARTA: Administracijos skyrius pakeis LS saugios aplinkos baigiamąsias nuostatas,
Iš 12. Kiekvienas pilnametis Lietuvos skautijos vadovas, pasirašydamas savanorystės
sutartį, privalo pasirašyti, kad perskaitė, suprato ir įsipareigoja laikytis šio Sąvado. – Į
12. Kiekvienas pilnametis Lietuvos skautijos vadovas, pasirašydamas savanorystės
sutartį, privalo susipažinti su šiuo Sąvadu"
Taip pat įtrauks į savanorystės sutarties 2.6 punktą: 2.6 laikytis LS saugios aplinkos
sąvado.
LS saugios aplinkos sąvadas bus pasirašomas kartu su savanorystės sutartimis, 2014 m.
suvažiavimo metu.

12. SVARSTYTA: LS Pirmijos komandos formavimo savaitgalis.
Pristato: Dovilė Vinkevičiūtė.
13. SVARSTYTA: Ne(s)varbu mokymai 2014 m. kovo 23 d.
Pristato: Milda Bacevičiūtė.
14. SVARSTYTA: Kiti klausimai.
14.1 Kito posėdžio data.
Pristato: Vaiva Juškevičiūtė.
Kovo 21 d. 19 val. Kaune.
Posėdžio pirmininkė:

Ieva Žilinskienė

Posėdžio sekretorė:

Justina Lukaševičiūtė

Priedas Nr. 2
Eil.
Nr.

Užduotis

1

Suorganizuoti kraštų
seniūnų/konferencijų
pirmininkų sueigą/oazę per
2014 m. Pavasario šventę

2

Susisiekti su jaunimo
programos skyriumi dėl
specialybių lektorių kontaktų

3

Parengti laiškus vienetams
dėl vienetų prisijungimo prie
LS 2 proc. pritraukimo
strategijos įgyvendinimo

4

Susisiekti su VšĮ Vilniaus
skautų centro direktoriumi
dėl stovyklų „Skautai –
neskautams“ dalyvių
kontaktinės informacijos
perdavimo

5

Išsiųsti kvietimus LiJOT
prezidentui Mantui Zakarkai,
Vilniaus miesto merui
Artūrui Zuokui, Krašto
apsaugos ministrui Juozui
Olekui į Pavasario šventę

6.

Susisiekti su LR Prezidentės
patarėja dėl LS Pavasario
šventės vadovų susitikimo su
prezidente.

Terminas

Atsakingas
asmuo

Iki 2014 04 26

Dovilė
Vinkevičiūtė

Žr. XIV-P-10
protokolo 4
punktą.

-

Dovilė
Vinkevičiūtė

Žr. XIV-P-10
protokolo 5
punktą.

Akvilė
Milkevičiūtė

Žr. XIV-P-10
protokolo 8
punktą.

Iki 2014 02 27

Iki 2014 02 27

Povilas
Kripas ir
Kornelijus
Bertulis

Iki 2014 03 21

Justina
Lukaševičiūtė
ir Ieva
Žilinskienė

Komentarai

Žr. XIV-P-10
protokolo 8
punktą.

Žr. XIV-P-11
protokolo 3
punktą.

Žr. XIV-P-11
protokolo 3
punktą.

Iki 2014 03 21

Ieva
Žilinskienė

7.

Išsiųsti prašymus dėl paramos
maisto produktais LS Pavasario
šventei.

Iki 2014 03 01

Kornelijus
Bertulis

Žr. XIV-P-11
protokolo 3
punktą.

8.

Parengti straipsnį tema prieš
patyčias

Iki 2014 03 30

Vaiva
Juškevičiūtė

Žr. XIV-P-11
protokolo 4
punktą.

9.

Susisiekti su kraštais ir
informuoti Pirmiją apie kraštų

Iki 2014 03 21

Eglė
Paulauskaitė

Žr. XIV-P-11
protokolo 6

posėdžių datas.

punktą.

Iki 2014 03 21

Beatričė
Leiputė

Žr. XIV-P-11
protokolo 8
punktą.

11.

Išsiųsti laišką kraštų seniūnams
ir konferencijos pirmininkui.

Iki 2014 03 05

Eglė
Paulauskaitė

Žr. XIV-P-11
protokolo 9
punktą.

12.

Parengti LS saugios aplinkos
sąvado pataisymus ir
savanorystės sutartis.

Iki 2014 03 22

Justina
Lukaševičiūtė

Žr. XIV-P-11
protokolo 11
punktą.

10.

Kreiptis į WOSM dėl 2014
m. jaunimo forumo
koncepcijos.

Priedas Nr. 3

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai
Organizacijos
finansinio
stabilumo
užtikrinimas

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas,
priskiriamas
kadencijos uždavinio Nuveikto darbo rezultatas Einamieji darbai, nepriskiriami
įgyvendinimui
(su komentarais)
jokio uždavinio įgyvendinimui
2014 02 14 dalyvauta
Pateiktas projektas ŠMPF 2014 02 12 dalyvavimas PVŠF darbo
ŠMPF seminare apie
daliniam specialybių
grupės susitikime Šiauliuose.
Erasmus+ programą ir akademijos finansavimui.
Susidėlioti tolimesni darbo žingsniai:
kitus organizuojamus
pokalbiai AS, LIJOT'e, su Švietimo ir
konkursus, kuriuos
mokslo ministerijos atstovais.
organizuoja ŠMPF.
Pateikti du projektai
KAM'ui: daliniam
specialybių akademijos
finansavimui, daliniam BSM 2014 02 17 susitikimas su JPS
renginio finansavimui,
vedėja S. Kurtinaityte ir pavaduotoja
daliniam patyrusių skautų
J. Nakaite. Aptartos 2014 m. JPS
žygiui ir patyrusių skautų
veiklos gairės, susidėlioti svarbiausi
konferencijos veiklų
darbo akcentai, pasidalinta darbais
finansavimui.
dėl jaunimo programos atnaujinimo.
2014 02 17 susitikimas su ŪS
pavaduotoju M. Dominu. Suderintos
skautų namo rožinio kambario
Pateiktas JRD projekto
remonto sąlygos ir terminai. Aptarta
sąmatos derinimas ir
galimybė pirmame aukšte įsirengti
ruošiamasi sutarties
laipiojimo sienelę. M. Dominas turi
pasirašymui. Gautas
paskaičiuoti kainą, kadangi kybius
finansavimas: 35.300,00 Lt. turi LS, tai kaina nebus labai didelė.
2014 02 18 susitikimas su S.
Arlausku ir J. Dragūnu dėl žemės
projekto. Sudėliotas verslo planas,
aptartos bendradarbiavimo sąlygos.
Paruoštas dokumentas, kuris
išsiųstas Tarybai balsuoti el. būdu.
Paruošta ir pasirašyta sutartis dėl
nuolaidų su skautišku pažymėjimu su
UAB Montis Magia. Suteikta 12%
nuolaida.
2014 02 25 duotas interviu
tiesioginėje "Žinių radijo" laidoje apie
pilietinį ugdymą, patriotiškumą, jaunų
žmonių požiūrį į įvykius Ukrainoje.

Pavaduotojos nacionaliniams renginiams ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas,
Nuveikto darbo
priskiriamas kadencijos
rezultatas (su
Einamieji darbai, nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui komentarais)
uždavinio įgyvendinimui
Susiderintas Ingės Lukšaitės
pasisakymas LS Suvažiavimo metu.
Susitarta su "Aušros" gimnazijos
valgykla dėl Suvažiavimo dalyvių

maitinimo
Susitarta su St. Jameikio skautų vyčių
draugove dėl vakaro programos po LS
suvažiavimo Kauno karininkų
ramovėje.

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Pavaduotojos bendriems reikalams ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas,
Nuveikto darbo
Einamieji darbai,
priskiriamas kadencijos
rezultatas (su
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui
komentarais)
uždavinio įgyvendinimui
Derimasi dėl džemperių ir
suknelių gamybos
Užsakinėjami ženklai: lelija,
miestų antsiuvai

Pavaduotojos kraštams ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas,
priskiriamas
kadencijos
uždavinio
įgyvendinimui
Nuveikto darbo rezultatas (su komentarais)

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai
Nuolatinio
bendravimo su Perduodama
kraštais
informacija Kraštų
palaikymas
seniūnams
02.15 d. sudalyvauta
Jūrų skautų
konferencijos
vadovų posėdyje

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai
Skyriaus
veiklos
stabilumas

Skyriaus
veiklos
stabilumas

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui

Išsiųsti 3 laiškai kraštų seniūnams.
Dalyvavo ~20 vadovų. Aptarti klausimai:
jubiliejinės stovyklos aptarimas, artėjantis jūrų
skautų gimtadienis, kuris vyks kovo 15-16d.
Klaipėdoje, tuntų ataskaitos, seniūno ataskaita,
skautų žemės projektas, renginių planas,
tarptautinės veiklos, konferencijos seniūno
rinkimai - išrinktas pakartotinei kadencijai Jurgis
Uleckas, jo pavaduotojas Jonas Dragūnas.

Suaugusiųjų skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas,
priskiriamas
kadencijos
Einamieji darbai,
uždavinio
Nuveikto darbo rezultatas (su
nepriskiriami jokio
įgyvendinimui
komentarais)
uždavinio įgyvendinimui
Sukurta facebook
grupė skyriaus
Grupėje skelbiamos naujienos,
Pirmijos komandos formavimo
vidinei
diskutuojama, keliami protokolai ir kiti
organizavimas: paskelbta
komunikacijai
svarbūs dokumentai
data, ieškomi fasilitatoriai.
Per vieną sueigą pristatyti Išplėstinio
Specialybių sueiga: 02.10
posėdžio nutarimai, specialybių
Vilniuje inicijuotas specialybių
situacija, TSDG situacija. Per antrąją
darbo grupės susitikimas. Jo
sueigą aptarta tolesnė skyriaus judėjimo metu būtent SS nutarta ieškoti
2 skyriaus sueigos kryptis ir artimiausi darbai: savanorystės specialybių instruktorių, taip

Esamos ŽI
valdymo LS
kraštuose
situacijos
diagnostika

Seniūnų ataskaita

sutarčių "reklamavimas" ir davimas
pasirašyti per suvažiavimą, TSDG
pasisakymų poreikis per suvažiavimą,
vadovų oazės ir seniūnų sueigos per PŠ
organizavimas, specialybių instruktorių
paieška ir kt.
Išanalizuota ir apibendrinta seniūnų
ataskaita, kurioje matosi kraštuose
organizuoti renginiai vaikams ir
vadovams, finansinė situacija,
partnerystės, ir ŽI valdymo problemos.
suvažiavimui teikiama tik renginių
ataskaita, o ūkinė, finansinė ir ŽI
valdymo palikta vidinei analizei, ji
neviešinama.

pat - siūloma idėja 2014m.
vadovų sąskrydį daryti
specialybių kaimelio tematika.

Vadovų oazės ir seniūnų
sueigos PŠ organizavimas: su
PŠ organizatoriais (Vilniaus
kraštu) derinamės vietą, laiką
ir veiklas.

Komunikacijos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Nuveiktas darbas,
priskiriamas kadencijos
uždavinio įgyvendinimui
Informavimas apie vadovų
suvažiavimą
Informavimas apie pavasario
šventę
Įkūrėjo dienos naujienos

Vadovų apklausa dėl skautų
žemės įsigijimo
Vasario 16-osios naujienos
Informacijos kanalų internete
priežiūra
Mėnesio iššūkis
Vidinė
komunikacija

Informavimas apie einamas
LS veiklas/mokymus

Išorinė
komunikacija

Informavimas apie įkūrėjo
dieną
Bendradarbiavimas su
kitomis institucijomis

Kitkas

skautai.lt priežiūra

Nuveikto darbo rezultatas (su
komentarais)
Tolesnė renginio komunikacija FB
Įdėtas skelbimas į skautai.lt,
renginio komunikacija FB
Informacija apie akciją "Parodyk
visiems kad esi SKAUTAS"
skautai.lt bei FB; įkūrėjo dieną sveikinimas nariams FB bei
skautai.lt
Parengta apklausos forma,
vykdytas jos viešinimas skautai.lt,
FB bei kituose kanaluose
Sveikinimas nariams skautai.lt bei
FB
Nuolatiniai straipsniai bei
naujienos skautai.lt; kasdienė
Facebook puslapio priežiūra
Toliau skelbiami mėnesio iššūkiai,
skelbiami narių straipsniai pagal
juos
Nuolat dedami kvietimai į
mokymus ir renginius (Agora, SFH
mokymai)
Parengtas pranešimas spaudai ir
išsiuntinėtas žiniasklaidai.
Straipsnį apie mus įdėjo
bernardinai.lt
Į skautai.lt keliami kvietimai į
partnerių (pvz. KAM) projektus
Iššokančių reklamų tvarkymas ir
naujų kūrimas (su Aurimu Sinicku)

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai
Jaunimo
programos
vystymas

Jaunimo
programos
vystymas

Jaunimo
programos
vystymas
Organizacijos
vidinės
komunikacijos
palaikymas ir
stiprinimas
Organizacijos
vidinės
komunikacijos
palaikymas ir
stiprinimas

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai
Informacijos
sklaida

Jaunimo programos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas,
priskiriamas
kadencijos
uždavinio
įgyvendinimui
Nuveikto darbo rezultatas (su komentarais)
Vasario 19 d. susirinkusi vyr.skautų galutinės
Vyr.skautų
programos sukūrimo grupė galutinai sudėliojo
programos
vyr.skautų (ir kandidatų) programą bei
sukūrimas
išsiuntinėjo ją būrelių/draugovių
pirmininkams/draugininkams.
Vasario 10d. Vilniuje vyko pirmas naujos darbo
grupės susitikimas. Dalyvavo: JPS skyriaus
vedėja, SS skyriaus vedėja, MS skyriaus vedėja,
Naujai sukurtos LS
Darius Laurinavičius, Mantas Pilkauskas, Tomas
specialybių
Rakovas. Buvo aptarta dabartinė specialybių
programos
sistema, jos pliusai, minusai; dalinamasi idėjomis
vystymo ir
kaip ką galima būtų keisti,kad sistema veiktų
tobulinimo
efektyviai. Buvo aptarti konkretūs veiksmai:
komandos
specialybių instruktorių inventorizacija,
susitikimas.
specialybių aprašų standartizavimas,
specialybės "Diplomo" parengimo projektas,
"Resursų centro" sukūrimas.
Po patyrusių
skautų
konferencijos
sukurtų projektų
įgyvendinimas
kraštuose.
Informacijos apie
AGORA 2014
Paruoštas informatyvus skelbimas apie AGORA
paskelbimas
2014.
organizacijoms
nariams.
Paruošta rekomendacinio pobūdžio mankšta,
Parašytas
padėsianti vadovams stiprinti vaikų fizinį
straipsnis į
aktyvumą. Labai tinkama ilgesnėms stovyklos.
skautatinklį.
Vadovas pakeisdamas keletą pratimų tokią
mankštą galėtų/turėtų vesti kiekvieną rytą.

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui
Paskirta nauja
skyriaus vedėjos
pavaduotoja Justina Nakaitė.

Bendraujama su
senais skyriaus
nariais dėl
tolimesnio darbo
skyriuje ir gerosios
patirties dalijimusi.

Užsienio ryšių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas,
Nuveikto darbo
priskiriamas kadencijos
rezultatas (su
Einamieji darbai, nepriskiriami
uždavinio įgyvendinimui
komentarais)
jokio uždavinio įgyvendinimui
Išleistas vasario
Parengtas Scouting Train
"Tarptautinės galimybės"
mėnesio naujienlaiškis lietuviškas vagonų aprašymas
Parengta WSJ informacija
platinimui
Povilas Dabrila prisijungė prie kitų
metų Baltic Sea Meeting
organizatorių komandos

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Mokymų skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas,
Nuveikto darbo
Einamieji darbai,
priskiriamas kadencijos
rezultatas (su
nepriskiriami jokio uždavinio
uždavinio įgyvendinimui
komentarais)
įgyvendinimui
"Nes svarbu" mokymų
skelbimas ir registracija
Pasiruošimas "Nes svarbu"
mokymams (susitikimas su
darbo grupe)

Administracinio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Skyriaus kadenciniai Nuveiktas darbas,
Nuveikto darbo
Einamieji darbai,
uždaviniai
priskiriamas kadencijos
rezultatas (su
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui
komentarais)
uždavinio įgyvendinimui
Narystės vieno
Išsiųsti kvietimai dalyvauti LS
Priimti du studentai atlikti
langelio sistema ir
suvažiavime vadovams,
praktiką Lietuvos skautijos
ryšys su nariais:
turintiems balso teisę.
administraciniame skyriuje
Susisiekta su LS Pavasario
šventės registratūros atstovais
Parengtas ir išsiųstas raštas
susitarta dėl registracijos
Kauno merui dėl susitikimo su
sistemos ir atsiskaitymo.
seniausia Kauno skaute.
Paruošta narių galinčių skirti LS
Parengtos sąskaitos faktūros
2 procentus duomenų bazė.
Raudonajam kryžiui.
Parengti dokumentai Vilniaus
skautų centro direktoriui
Biuro administravimas: Su archyvuoti LS dokumentai
įregistruoti.
Parengti raštai Kauno švarai,
Susitikta su Inga Ariūnaite
Kauno įgulos karininkų ramovei
aptarta jos praktika Lietuvos
ir kiti.
skautijoje.
Kreiptasi į JAR centrą dėl
Parengti ir išsiųsti LS narių
jungtinės Lietuvos skautijos
sąrašai LiJOT.
pažymos.

