LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2014 05 18 Nr. XIV-P-14
Kretinga

Posėdžio pirmininkė: Ieva Žilinskienė
Posėdžio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė
Dalyvauja: 13 LS pirmijos narių.
Dalyviai: Milda Bacevičiūtė, Kornelijus Bertulis, Barbora Drąsutytė, Povilas Kripas, Simona
Kurtinaitytė, Vilma Lenkutytė, Justina Lukaševičiūtė, Benita Mincevičiūtė, Justina Nakaitė, Eglė
Paulauskaitė, Birutė Užkurienė, Dovilė Vinkevičiūtė, Ieva Žilinskienė (Priedas Nr. 1).
Darbotvarkė:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dėl skyriaus nuveiktų ir planuojamų darbų;
Dėl Lietuvos skautijos 2014 m. vadovų sąskrydžio;
Dėl Dainų konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau“ 2015 m;
Dėl Nacionalinės būstinės atidarymo;
Dėl kraštų vasaros stovyklų;
Dėl Lietuvos skautijos nario mokesčio;
Dėl specialybių;
Dėl Nacionalinės būstinės freskos konkurso įgyvendinimo;
Dėl Training comissioner network meeting;
Dėl www.skautai.lt svetainės konkursų nugalėtojų;
Dėl Pirmijos skyrių;
Dėl LS Pavasario šventės ir Kraštų seniūnų ir konferencijos pirmininko sueigos aptarimo;
Dėl kitų klausimų.

1. SVARSTYTA. Skyrių nuveikti ir planuojami darbai.
Planuojami darbai (Priedas Nr. 2)
Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3)
2. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos 2014 m. vadovų sąskrydis.
Pristato: Benita Mincevičiūtė.
NUTARTA:
Darbai
Renginio programa

Tema – skautiškos specialybės. Vieną iš
programos specialybių organizuos projekto
„Safe from harm“ atstovai. Sąskrydžio
programa numatoma nuo šeštadienio ryto iki
sekmadienio popietės. Posėdis programai
kurti planuojamas birželio mėn.

Kuruojantys
asmenys
Dovilė
Vinkevičiūtė
ir
specialybių darbo
grupė

Šeštadienio
programa
Atributika

vakaro Koncertas su kapela

Maitinimas

Reikalingi žmonės

Planuojama gaminti medinius ženkliukus
arba knygų skirtukus juos dekupažuojant
arba deginant lazeriu.

Benita
Mincevičiūtė
Benita
Mincevičiūtė, Ieva
Žilinskienė,
Simona
Kurtinaitytė
Benita
Mincevičiūtė

Planuojami 5 maitinimai, pradedant
šeštadienio pusryčiais ir užbaigiant pietumis
sekmadienį. Ieškoma virtuvės komanda,
virtuvės viršininke bus kviečiama Edita
Andrijauskienė.
Ūkvedys – planuojama šias pareigas Benita
pasiūlyti Jonui Dragūnui.
Mincevičiūtė
Komendantas – ieškomas tvirtas, autoritetą
turintis ir garbus brolis ar sesė.

3. SVARSTYTA. Dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“ 2015 m.
Pristato: Benita Mincevičiūtė.
4. SVARSTYTA. Nacionalinės būstinės atidarymas.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
5. SVARSTYTA. Kraštų vasaros stovyklos.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
NUTARTA: Akvilė Milkevičiūtė www.skautai.lt viešina informaciją apie stovyklas
organizacijos nariams. Pirmijos nariai vykdami į kraštų stovyklas vežasi rinkinį: LS
oficialius plakatus, atributikos rinkinius ir kainoraštį, kuriuos paruošia Vilma Lenkutytė
iki 2014 06 15.
6. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos nario mokestis.
Pristato: Justina Lukaševičiūtė.
NUTARTA: 2014 06 15 Justina Lukaševičiūtė paskelbs informaciją apie nario mokesčio
rinkimą už 2015 metus internetinėje svetainėje www.skautai.lt.
Nariai, vykstantys atstovauti Lietuvos skautiją, privalo būti susimokėję nario mokestį už
einamuosius metus. Šią informaciją turi patvirtinti administracijos skyrius.
7. SVARSTYTA: Specialybės.
Pristato: Dovilė Vinkevičiūtė.
NUTARTA:
Šou nugalėtojai gaus tokius prizus:
Pirmoji vieta – 300 Lt dovanų čekis parduotuvėje „Montis magija“.
Antroji ir trečioji vieta – po 100 Lt dovanų čekį parduotuvėje „Montis magija“.
8. SVARSTYTA: www.skautai.lt svetainės konkursų nugalėtojai.
Pristato: Simona Kurtinaitytė.
NUTARTA:

Rankdarbių konkurso 3 geriausi darbai š. m. gegužės 19 dieną bus paskelbti Facebook
paskyroje. Nugalėtojas bus išrinktas pagal surinktų „Patinka“ ženklų skaičių ir
kompetentingos komisijos sprendimą. Pirmoji vieta bus apdovanota skautiškos
parduotuvės 50 Lt dovanų čekiu. Antrąją ir trečiąją vietą užėmę darbai bus apdovanoti
suvenyrais iš WOSM parduotuvės.
Specialybių konkurso nugalėtojas bus išrinktas uždaros komisijos sprendimu.
Nugalėtojo ženklas taps oficialu specialybės ženklu.
9. SVARSTYTA: Nacionalinės būstinės freskos konkurso įgyvendinimas.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
NUTARTA: Justina Nakaitė susisieks su Aukse Gasyte dėl pagalbos kuriant nacionalinės
būstinės freską.
10. SVARSTYTA: Training comissioner network meeting.
Pristato: Milda Bacevičiūtė ir Simona Kurtinaitytė.
Priedas Nr. 4.
11. SVARSTYTA: Pirmijos skyriai.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
Nuo 2014 05 18 Paramos pritraukimo skyriaus laikinai einančiu pareigas vedėju tampa
Kornelijus Bertulis. Buvęs skyriaus vedėjas Povilas Kripas pereina į l. e. p. vedėjo
pavaduotojo pareigas.
12. SVARSTYTA. Pavasario šventės ir Kraštų seniūnų ir konferencijos pirmininko sueigos
aptarimas.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
Rekomendacijos šventę organizuojančiam kraštui: Rikiuotės komendantas turėtų iš
anksto pasiruošti rikiuotės eigą, svarbią informaciją pakartoti garsiai, aiškiai ir kelis
kartus.
Organizuojant programą pasirūpinti veikla visos amžiaus grupėms (jaunesniesiems
skautams, skautams, patyrusiems skautams, vyresniesiems skautams, kandidatams į
vyresniuosius skautus, vadovams.
LS Pavasario šventės metu vyko Kraštų seniūnų ir konferencijos pirmininko sueiga
(Priedas Nr. 5).
Vilniaus krašto finansinė ataskaita (Priedas Nr.6).
13. SVARSTYTA. Kita.
13.1. Finansinis atsiskaitymas su organizacija
Pristato: Ieva Žilinskienė
13.2. Kito posėdžio data.
Pristato: Ieva Žilinskienė
2014 m. birželio 11 d., Kaune.
Posėdžio pirmininkė

Ieva Žilinskienė

Posėdžio sekretorė

Justina Lukaševičiūtė

Priedas Nr. 3

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai
Organizacijos
finansinio
stabilumo
užtikrinimas

Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas,
priskiriamas
kadencijos
uždavinio
Nuveikto darbo rezultatas Einamieji darbai, nepriskiriami
įgyvendinimui
(su komentarais)
jokio uždavinio įgyvendinimui
Pateikta ataskaita.
Pateikta ataskaita Lietuvių
2014 04 26 organizavau ir dalyvavau
katalikų religinės šalpos
kraštų seniūnų sueigoje.
fondui už Pavasario šventei
skirtą dalinį finansavimą.
Pasirašyta sutartis. Pasirašyta sutartis su LR
2014 04 30 dalyvavau
Krašto apsaugos ministerija informaciniame seminare "Europa
daliniam vadovų sąskrydžio piliečiams". Norint teikti paraišką,
finansavimui.
reikėtų labai gerai pagalvoti apie LS
vykdomas veiklas, kurios atitiktų
programos tikslus. Paraiškų teikimo
terminas 2014 09 01.
Pateikta projekto
2014 05 03 susitikau su Tarybos
paraiška.
pirmininke J. Astrauskaite ir D.
Pateikta projekto paraiška
JRD "Skautiškas tiltas tarp
Urbanavičiumi. Buvo suderinti
Lietuvos ir išeivijos". Projekto strategijos kūrimo savaitgalio
biudžetas: 100000,74 lt.
esminiai punktai, darbo metodai.
Norvegijos projektas praėjo
2014 05 03 susitikau su KS vedėja
koncepcijos atranką.
A. Milkevičiūte dėl einamųjų KS
Projektas finansavimui bus
darbų, KS strategijos.
teikiamas iki 2014 06 30.
Susitikimas su agentūros
projekto vadove įvyks 2014
05 19.
2014 05 08 susitikimas su S.
Arlausku, V. Varžinsku, J. Dragūnu
dėl sutarties sąlygų su VŠĮ "Skautų
slėnis". Suderintos sutarties sąlygos.
Pradėtos rengti sutartys.
2014 05 08 susitikau su PPS
skyriaus pavaduotoju K. Bertuliu.
Kalbėta apie einamuosius skyriaus
darbus. Nuolaidų išplėtimo su
skautišku pažymėjimu galimybes.
Parama sąskrydžiui.
2014 05 08 susitikimas su VŠĮ sporto
klubo "Birštono Nemunas" vadovu A.
Stašaičiu. Gautas siūlymas
bendradarbiauti organizuojant regatą
Klaipėdos jūros šventės metu.
Nuspręsta šiais metais aktyviai į
dalyvavimą įtraukti LS jūrų skautus,
taip pat kalbinti visus LS narius.
Atsakinga už šį renginį LS mastu:
Justina Nakaitė. Kitais metais
atsižvelgiant į aktyvumą ir norą
dalyvauti rekomenduoti šitą renginį
kaip nacionalinį LS renginį.
2014 04 16 duotas interviu Lietuvos
radijui apie Pavasario šventę ir
Lietuvos skautiją.

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Pavaduotojos nacionaliniams renginiams ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas,
Nuveikto darbo
priskiriamas kadencijos
rezultatas (su
Einamieji darbai, nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui komentarais)
uždavinio įgyvendinimui
04.30 Su Jonu Dragūnu galutinai
suderinta sąskrydžio vieta.
05.15 Paruoštas vadovų sąskrydžio
skelbimas į www.skautai.lt
05.15 Sukurta registracijos anketa
vadovų sąskrydžiui
05.07 Susisiekta su dvasios vadu
Arūnu dėl LS dvasios vadų posėdžio.
Posėdis vyks birželio 2 d. 10 val.
Kaune, Trakų g. 18

Pavaduotojos bendriems reikalams ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas,
priskiriamas
Nuveikto darbo
kadencijos uždavinio
rezultatas (su
Einamieji darbai, nepriskiriami jokio
įgyvendinimui
komentarais)
uždavinio įgyvendinimui
Taisomos uniformų siuvimo klaidos
Perkėlinėjama skautiška parduotuvė į
skautai.lt serverį, tačiau perkėlinėjant
"susijaukė" visa svetainės struktūra, o dėl
sesijos užimtumo, nėra kas sutvarko, todėl
darbai nusitęsė.

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai
Nuolatinio
bendravimo su
kraštais palaikymas

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Stiprinti
žmogiškųjų
išteklių vadybą
organizacijoje

Pavaduotojos kraštams ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas,
Nuveikto darbo
Einamieji darbai,
priskiriamas kadencijos
rezultatas (su
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui
komentarais)
uždavinio įgyvendinimui
Perduodama informacija
Kraštų seniūnams

Išsiųsti 4 laiškai kraštų
seniūnams.

Suaugusiųjų skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas,
priskiriamas
Nuveikto darbo
kadencijos uždavinio rezultatas (su
Einamieji darbai, nepriskiriami jokio
įgyvendinimui
komentarais)
uždavinio įgyvendinimui
Suorganizuota ir įgyvendinta Vadovų oazė per
Pavasario šventę: ekskursija LR
Prezidentūroje, "Kūrybinių partnerysčių"
seminaras apie vadovų kūrybiškumą
Pakoreguotos anketos
skautaujant, kasų pynimas, žaidimų erdvė,
tuntininkams ir
užkandžiai vadovams.
draugininkams.
Specialybės: darbo grupės susitikimas įvyko
2014 04 26. Nutarta organizuoti LS vadovų
sąskrydį specialybių akademijos principu,
surasti bent 10 skirtingų specialybių žinovų,
kurie ves užsiėmimus sąskrydžio dalyviams.

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Vidinė
komunikacija

Išorinė
komunikacija

Kita

Komunikacijos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Einamieji darbai,
Nuveiktas darbas,
nepriskiriami jokio
priskiriamas kadencijos
Nuveikto darbo rezultatas (su uždavinio
įgyvendinimui
uždavinio įgyvendinimui
komentarais)
Nuolatiniai straipsniai bei
Informacijos kanalų internete naujienos skautai.lt; kasdienė
priežiūra
Facebook puslapio priežiūra
Toliau skelbiami mėnesio
iššūkiai, skelbiami narių
Mėnesio iššūkis
straipsniai pagal juos
Informavimas apie einamas
Nuolat dedami kvietimai į
LS veiklas/mokymus
mokymus ir renginius
Pagalba JPS organizuojant
Specialybės
konkursus, komunikuojant juos
Kartu su AS galvojami nauji
Naujienlaiškis
narių informavimo būdai
Informuota žiniasklaida ir
LiJOT, rezultatas - straipsnis
15min bei Žinių radijo laida,
Informavimas apie VBL
išeisianti birželį.
mokymus
Į skautai.lt keliami kvietimai į
Bendradarbiavimas su kitomis partnerių projektus (pvz.
institucijomis
Baltosios pirštinės)

Jaunimo programos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas, priskiriamas
Nuveikto darbo
Einamieji darbai,
kadencijos uždavinio
rezultatas (su
nepriskiriami jokio uždavinio
įgyvendinimui
komentarais)
įgyvendinimui
Pradėta žiūrėti ir analizuoti WOSM
Skyriaus vedėja sudalyvavo
Jaunimo
rekomenduojamą jaunimo
tarptautiniame Training
programos
programą, siekiant atnaujinti
Commissioners Network
dabartinę Lietuvos skautijos jaunimo
vystymas
Meeting, gegužės 9-11 d.
programą.
Portugalijoje.
Susitarta dėl
Elektroniniu būdu susisiekta su
Pradėta organizuoti regata
susitikimo, kurio metu
Stiprinti
Domu Nutautu dėl darbo skyriuje
Jūros šventės metu Lietuvos
skyriaus veiklą
aptarsime tolimesnius
(patyrusių skautų programa)
skautijos taurei laimėti.
darbus.
Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Užsienio ryšių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas,
Nuveikto darbo
priskiriamas kadencijos rezultatas (su
Einamieji darbai, nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui komentarais)
uždavinio įgyvendinimui
Sukurta LS URS skautatinklio paskyra
oficialių naujienų ir straipsnių talpinimui
Į Pasaulio Jaunimo forumą Slovėnijoje
užsiregistravo LS delegatė E.
Sinkevičiūtė, į Pasaulio konferenciją - J.
Astrauskaitė ir B.Leiputė
Kiti einamieji kasdieniai darbai

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

Skautų namo
remontas

Baigtas antro aukšto
koridoriaus remontas
Remontuojamas rožinis
kambarys

IT srities
peržiūra

Perkėlimas į www.skautai.lt
serverį

Nudažytas antro aukšto
koridorius, langai, durys
Nušveistos sienos, paruošta
dažymui (Matas Dominas ir
Kornelijus Bertulis)
Perkelta el. skautiška
parduotuvė ir pažymėjimo
registracijos forma į
www.skautai.lt serverį.

Paramos pritraukimo skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas,
Einamieji darbai,
Skyriaus
priskiriamas
nepriskiriami jokio
kadenciniai
kadencijos uždavinio Nuveikto darbo rezultatas (su
uždavinio
uždaviniai
įgyvendinimui
komentarais)
įgyvendinimui
Šiais metais permažai įdėta pastangų.
Sekančiais metais reiktu apsiriboti
Stabilus paramos 2% Paramos
mažiau pritraukimo būdų, nes taip
lengviau bus susikoncentruoti į 2%
organizacijai
pritraukimas
pritraukimą
pritraukimas
organizacijai
Nacionalinio lygmens
Stabilus paramos projektų konkursų
organizacijai
paieška ir paraiškų
Ieškomi partneriai, rėmėjai vadovų
pritraukimas
rengimas
sąskrydžiui
Susisiekta su
mokėjimai.lt
Skautų namo rožinio
kambario remontas, bei
rūsio tvarkymas kartu su
ŪS

Mokymų skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas,
priskiriamas
Skyriaus kadenciniai
kadencijos uždavinio
Nuveikto darbo rezultatas
įgyvendinimui
uždaviniai
(su komentarais)
Žmogiškųjų išteklių vadybos Training Commissioners’
stiprinimas
Network
Paskelbti ir reklamuoti
Mokymų programos
Skautiškumo pagrindų
"Skautiško metodo"
suderinimas su lektoriumi,
mokymas/tradicijų ir ritualų
(Skautiško
skelbimas skautatinklyje,
išaiškinimas kraštų ir
pradžiamokslio)
reklama LS ir kraštų
nacionaliniu lygmeniu
mokymai
Facebook puslapiuose.

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai
Nacionalinės
būstinės
administravimas

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui

Administracinio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Einamieji darbai,
Nuveiktas darbas, priskiriamas Nuveikto darbo
nepriskiriami jokio
kadencijos uždavinio
rezultatas (su
uždavinio
įgyvendinimui
komentarais)
įgyvendinimui
Persiųstos nac. būstinės ir
Parengtos sąskaitos
Vilniaus skautų centro
faktūros Raudonajam
komunalinės sąskaitos ir pateikti
kryžiui.
nauji namo skaitliukų parodymai.
Susitikta su AB KAUNO
Dar kartą kreiptasi į
VANDENYS atstovais dėl
Registrų centrą,

skaitliukų parodymų.

užregistruoti
Suvažiavimo sprendimai

Bendradarbiauta su nacionalinės
būstinės remonto darbininkais ir
užbaigti remonto bei atsiskaitymo
darbai.

Atlikti kiti einamieji
darbai, atsakyta į laiškus
ir telefono skambučius
Susitikta su projekto
Kritinis mąstymas vadove
Urte Penkauskaite, atlikti
LS projekto
administravimo darbai
Parengtos sąskaitos
organizacijos nariams už
įsigytą organizacijos
atributiką
Organizuotas Strategijos
kūrimo savaitgalis
gegužės 31 - birželio 1
dienomis: ieškota vieta ir
maitinimo tiekėjai.
Parengti projekto
Scouting Train EU
projekto paraišką
dokumentai. Pagalba
projekto dalyviams.
Atsiimti LS adresuoti
siuntiniai ir išsiųsti
registruoti laiškai.

Patalpinta į www.skautai.lt LS
MVP ataskaita už kovo mėnesį.
Bendrauta su VCS direktoriumi
Pauliumi Mikelinsku dėl stovyklų
"Skautai neskautams" išankstinio
susitikimo su dalyviais ir jų tėvais.
Vykdytas namo užimtumo
administravimas.

Nacionalinių renginių
administravimas

Susisteminti ir išanalizuoti LS
Pavasario šventės registracijos
sąrašai. Parengta dalyvių analizė.
Parengtos ir išsiųstos LS
Pavasario šventės padėkos.
Atlikti baigiamieji seniūnų sueigos
darbai. Susisiekta su restoranu,
bei atsakyta į vadovų prašymus.

Kontakto su nariais
palaikymas

Atsakyta į paštu bei telefonu
pateiktas narių užklausas.

Alytaus krašto vadovai
pasirašė savanorystės
sutartis. Krašto seniūnė
pasirašė automobilio
panaudos sutartį.

Bendrauta su organizacijos nariais
dėl išlaidų kompensavimo
administravimo.
Parengti atnaujinti LS Pirmijos ir
Tarybos kontaktai.
Surasta antrajam Tarybos
posėdžiui sekretorė, Monika
Pirmijos ir Tarybos
Žemaitaitytė. Suorganizuotas
posėdžių
posėdžio maitinimas. Parūpintos
organizavimas
kanceliarinės ir techninės
priemonės.
Dalyvauta Pirmijos XIV-P-13
Parengtas Pirmijos XIVposėdyje.
P-13 protokolas.
Užmegztas kontaktas su naująją
LS Tarybos sekretore Egle
Šidlauskaite.
Atlikti archyvavimo darbai. Padėta
Organizacijos
atlikti baigiamuosius archyvavimo
dokumentų
darbus organizacijos
archyvavimas ir
rekomendaciniuose
administravimas
dokumentuose.
Susitarta su Aušrine Minciene dėl
tolimesnio bendradarbiavimo

Narystės
administravimas

rengiant organizacijos dokumentų
pakeitimus.
Surinkti naujų narių žiniaraščiai ir
priminta apie nario mokesčio
rinkimo pabaigos datą.

Atnaujinta narystės
duomenų lentelė.

