LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŢIO
PROTOKOLO IŠRAŠAS
2014 07 17 Nr. XIV-P-16
„Skautų slėnio“ stovyklavietė

Posėdţio pirmininkė: Benita Mincevičiūtė
Posėdţio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė
Dalyvauja: 6 LS pirmijos nariai.
Dalyviai: Milda Bacevičiūtė, Matas Dominas, Gintarė Duţinskaitė, Justina Lukaševičiūtė, Benita
Mincevičiūtė, Dovilė Vinkevičiūtė (Priedas Nr. 1)
Svečiai: Jonas Dragūnas, Eitvydas Darguţis, Gabrielė Motiejauskaitė (Priedas Nr. 1)
Darbotvarkė:
1.
2.

Dėl skyriaus nuveiktų ir planuojamų darbų;
Dėl Lietuvos skautijos 2014 m. vadovų sąskrydţio;

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:
Logistika: Mašinų parkavimas bus organizuojamas pievoje priešais sodybą. Dalyviai
nakvos palapinių miestelyje. Programa bus vykdoma prie jau esamų lauţaviečių ir bus
pastatyti 4 papildomi suoliukų komplektai. Rikiuotė vyks stovyklos denyje, informaciją kaip
elgtis denyje bus paskelbta iš anksto. Ūkio skyrius ir Eitvydas Darguţis organizuos
logistikos komandą, kuri atvyks penktadienį (rugpjūčio 22 d.) baigiamiesiems darbams
atlikti. Specialybių instruktoriai iki rugpjūčio 10 d. turi atsiųsti sąrašą reikalingų priemonių
programai vykdyti.
Virtuvė: Virtuvė yra pastatyta ir paruošta darbui. Reikia pasirūpinti dujų baliono papildymu
ir maisto pristatymu. Geriamą vandenį reikia uţsakyti iš anksto trečiadienį arba
ketvirtadienį, kad spėtų atveţti. Maistą taip pat reikia uţsakyti iš anksto maisto produktus iš
UAB „Pontem“ juos pristato tik darbo dienomis. Edita Andrijauskienė turi parengti maisto
produktų sąrašą uţsakymui.
Programa: Registracija prasidės penktadienį (rugpjūčio 22 d.) 18 val. Registracija ir
registracijos komanda rūpinasi Justina Lukaševičiūtė. Registracijos metu ir po jos dalyviai
galės registruotis į šeštadienio specialybes, Justina Lukaševičiūtė parengs priemones
registracijai į programą. Šeštadienį vakare tokiu pat būdu vyks registracija į sekmadienio
programą.

Penktadienio vakarinėje rikiuotėje programeris (Dovilė Vinkevičiūtė) su komendantu
(Eitvydu Darguţiu) pristatys gyvenimo stovyklavietėje taisykles ir savaitgalio programą.
Specialybės (pagal
populiarumą)
Liturgisto
Folkloristo
Fotografo

Gido
Išlikėlio

Kino ţinovo

Kinologo

Lankininko
Stovyklautojo

Virėjo

Mediko

Lauţavedţio

Instruktorius

Specialybių emblemos

Arūnas Jankauskis
Laura Varţinskienė
Dar neturime. Gali būti:
Laura
Liubinaitė,
KTU
fotografijos studija (Benita
Mincevičiūtė pakalbės)
Nomeda Bepirštytė
Neturime. Gali būti Ciunis
(susisieks
Dovilė
Vinkevičiūtė),
Antulis
(susieks
Benita
Mincevičiūtė)
Milda
Vaičiūnaitė
(dėl
patvirtinimo
Dovilė
Vinkevičiūtė susisieks)
Andrius Kanaporius (dėl
patvirtinimo susisieks Dovilė
Vinkevičiūtė)
Mantas Pilkauskas
Dar neturime. Gali būti
Rolandas Ţiogelis (susisieks
Dovilė
Vinkevičiūtė),
Vytautas Rudzevičius
Ţilvinas Barzdonas (dėl
patvirtinimo susisieks Dovilė
Vinkevičiūtė)
Atsarginis
Andrius Kubilius.
Dar neturime. Gali būti
Aušvydas Patašius, Paulius
Valatka (susisieks Dovilė
Vinkevičiūtė).
Milda Bacevičiūtė

Neturime, reikia pagaminti.
Neturime, reikia pagaminti.
Turime.

Neturime, reikia pagaminti.
Turime.

Turime.

Neturime, reikia pagaminti.

Turime.
Neturime, reikia pagaminti.

Turime.

Turime.

Neturime, reikia pagaminti.

Taip pat bus organizuojama pionerijos specialybė, jos instruktoriais bus kviečiami Vytautas
Rūkštelė ir Pavel Mikriukov, emblemų nebeturime, reikia pagaminti.
Patikslintą informaciją apie instruktorius reikia pranešti iki liepos 23 dienos.
Šeštadienio vakarą vyks programa „Atvirų durų diena...“, kurios metu Pirmija ir Tarybos
komitetai pristatys savo veiklą nariams. Dėl programos formos Dovilė Vinkevičiūtė sukurs
apklausą elektroninėje konferencijoje.
Dėl skautininkų įţodţio Benita Mincevičiūtė susisieks su Jore Astrauskaite.
Sekmadienį: Milda Bacevičiūtė parengs sąskrydţio įvertinimą. Dovilė Vinkevičiūtė
organizuos realybės šou „Specialistas“ pristatymą ir dalyvių anketų dalinimą.
Informacija: Prieš renginį bus parengta ir išsiųsta informacija apie būtiniausius daiktus
(botus) ir sąskrydţio instruktorių, bei instruktorių darbą. Atvykus į sąskrydį dalyviai gaus

informaciją apie tualetų ir dušų naudojimąsi, pakartotinę informaciją apie rikiuotės denyje
taisykles.

Posėdţio pirmininkė

Benita Mincevičiūtė

Posėdţio sekretorė

Justina Lukaševičiūtė

Priedas Nr. 3
Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Nuveiktas darbas,
priskiriamas
kadencijos
uždavinio
įgyvendinimui

Organizacijos
atstovavimas

Susitikimas

Nuveikto darbo rezultatas (su
komentarais)
Susitikimas su lenkų skautais ir LS
narių išlydėjimas plaukimui į Baltijos
jūrą.
2014 06 19 dalyvauta LIJOT'o
vadovų klube. Susipaţinta su
pateikta informacija, uţpildytos visos
LIJOT prašomos anketos. Surinkti
trys dalyviai į LIJOT vasaros forumą.

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio uždavinio
įgyvendinimui
2014 06 18 susitikimas su Rietavo m. meru dėl patalpų
Rietavo Vykinto draugovei. Patalpas suteiks nuo rugsėjo
mėn. Turi kelis variantus iš kurių galės rinktis.

2014 06 18 susitikimas su VšĮ Rietavo ţirgynas
direktoriumi R. Astrausku. Suderinta 10% nuolaida su
skautišku paţymėjimu teikiamoms ţirgyno paslaugoms.
Vadovų klubas
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.
Aplankytos stovyklos: Marijampolės krašto, Alytaus
krašto, Panevėţio krašto, Indėniada (LS patyrusių skautų
2014 06 28 - 07 01 dalyvavau
stovykla), Jūrų skautų konferencijos, Kauno krašto
projekto Safe from harm
Ąţuolų tunto, Utenos krašto, Vilniaus krašto Skaisčio
Dalyvavimas SFH
baigiamajame renginyje Belgijoje.
tunto, Kauno krašto 3 tuntų, Klaipėdos krašto, uţsukta
projekto
Projekto tęstinumui uţtikrinti SFH
pas Telšių krašto vadovus. Protokolas apie vasaros
baigiamajame
temos bus įtraukiamos kaip modulis į stovyklas bus po LS vadovų sąskrydţio, kai bus
renginyje.
LS mokymų sistemą.
aplankytos visos LS vykdytos vasaros stovyklos.
2014 07 02 su LSS Tarybos
pirmininku Gintautu Taoru. Apkalbėti
šimtmečio darbai, bendras projektas,
bendradarbiavimo stiprinimas su
Vykdyti einamieji darbai: raštų, sutarčių, patvirtinimų
Susitikimas
LSS.
parengimas.
2014 07 13 su LSS Anglijos regiono
vadovu Vladu Gedmintu. Suderintas
LS Tarybos vizitas, LS vaikų vizitas
šį rudenį į Angliją ir pasidalinta
mintimis apie galimą LS pagalbą
kuriant naujus LSS vienetus
Susitikimas
Europoje.
2014 06 14 pasveikinti LSS nariai
Amerikoje su prasidėjusiu "Paslapčių
ieškonės" ţaidimu visoms amţiaus
SKYPE konferencija grupėms.
Organizacijos
finansinio
stabilumo
uţtikrinimas

Patikslintas
projektas ir
pasirašyta sutartis.

Susitikimas

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Gautas 35.000 lt. finansavimas
bendradarbiavimo stiprinimui su
išeivijos skautais.
2014 06 20 susitikimas su Skautų
paramos fondo direktore A.
Lukaševičiūte. Pasidalinta darbais,
kuriuos planuojama nudirbti iki
rudens.

Pavaduotojos nacionaliniams renginiams ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas,
Nuveikto darbo
priskiriamas kadencijos
rezultatas (su
Einamieji darbai, nepriskiriami jokio uždavinio
uždavinio įgyvendinimui
komentarais)
įgyvendinimui
Papildyta ir atnaujinta sąskrydţio registracijos anketa.
Susisiekta su Tarybos pirmininke dėl Tarybos
sekmadienio kiaušininės kepimo sąskrydţio dalyviams.
Uţsakyti suvenyrai (raktų pakabukai) sąskrydţio
dalyviams.
Surastas sąskrydţio komendantas, juo sutiko būti Telšių
krašto br. Eitvydas Darguţis
Susisiekta su Telšių kraštu dėl nuotraukų parodos,
likusios po Jubiliejinės stovyklos" parveţimo į Kauną.
Paroda supakuota ir laukia pakeleivingos mašinos.

Komunikacijos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Skyriaus kadenciniai Nuveiktas darbas, priskiriamas
Nuveikto darbo rezultatas Einamieji darbai, nepriskiriami jokio
uždaviniai
kadencijos uždavinio įgyvendinimui
(su komentarais)
uždavinio įgyvendinimui
Komunikacijos kanalų prieţiūra
Vidinė komunikacija
Medţiaga LS FB, skautai.lt
Vasaros renginių viešinimas
LS vasaros renginių

informacija nariams
Parengtas naujienlaiškis
Pagalba kitiems skyriams su jų reikalų
viešinimu.

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Užsienio ryšių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas,
Nuveikto darbo
priskiriamas kadencijos rezultatas (su
uždavinio įgyvendinimui komentarais)
Einamieji darbai, nepriskiriami jokio uždavinio įgyvendinimui
Derinami einamieji World Scout Conference ir World Scout Youth
Forum darbai
Į Berlyną liepos 31 d. aplankyti Scouting Train atidarymo ir
atstovauti Lietuvos skautiją vyks Ieva Ţilinskienė. Kelionę ir nakvynę
dengia Scouting Train projekto lėšos bei Vokietijos skautų
organizacija BdP
Išsiųstas oficialus laiškas FOSE ir Europos skautų fondo atstovams
dėl išleisto kvietimo spalio mėn. atvykti į Lietuvą. Laiške paminėta,
jog LS nepriimtinos sovietinę atributiką simbolizuojančios
nuotraukos bei toks valstybės bei skaut. organizacijos vaizdavimas.
Skyriaus vedėja B.Leiputė kartu su Pirmijos ir Tarybos atstovais
liepos 2d. buvo susitikusi su LSS Tarybos pirmininku G.Taoru.
Susitikime buvo aptarti ateities bendradarbiavimo planai, šimtmečio
organizavimas.

Paramos pritraukimo skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas,
Einamieji darbai,
Skyriaus kadenciniai priskiriamas kadencijos
nepriskiriami jokio
uždaviniai
uždavinio įgyvendinimui
Nuveikto darbo rezultatas (su komentarais) uždavinio įgyvendinimui
Organizacijos
Pateiktas projektas
Pateiktas JRD projektas programai "Nugalėti
finansinio stabilumo
blogį gerumu".
uţtikrinimas
Gautas 2000 dolerių finansavimas iš Lietuvių
katalikų religinės šalpos fondo Šeimų stovyklai
Gautas finansavimas
ir vadovų sąskrydţio atributikai.
Išsiuntinėti paramos prašymai
Paramos paieška
vadovų sąskrydţiui
Kol kas atsakymai gauti tik neigiami.

Mokymų skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Nuveiktas darbas,
priskiriamas
kadencijos
uždavinio
įgyvendinimui

Nuveikto darbo rezultatas (su komentarais)

Stiprinti
Medinių kauliukų
ţmogiškųjų mokymai (Tomas
išteklių vadybą Rakovas)

11 mokymų dalyvių

Stiprinti
ţmogiškųjų Skyriaus sueiga
išteklių vadybą

Dalyvavo 3 nariai (iš 5 planuotų). Diskutuota mokymų sistemos
organizacijoje klausimais: kokios yra pagrindinės problemos, ką
reikėtų ir būtų galima pakeisti, kokia sistema tikėtinai veiktų
geriausiai. Konkrečių sprendimų nepriimta - kadangi komanda
nauja ir dalyvavo tik dalis, uţduotas namų darbas iki kitos
sueigos išsinagrinėti esamą situaciją ir sugalvoti pasiūlymų
veikiančios LS mokymų sistemos uţtikrinimui. Kita skyriaus
sueiga planuojama rugpjūčio viduryje.

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio uždavinio
įgyvendinimui
MS vedėja dalyvavo
baigiamajame SFH projekto
susitikime Briuselyje. Projekto
tęstinumui uţtikrinti SFH temos
bus įtraukiamos kaip modulis į
LS mokymų sistemą.

Administracinio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Skyriaus kadenciniai Nuveiktas darbas, priskiriamas
Nuveikto darbo
uždaviniai
kadencijos uždavinio
rezultatas (su
Einamieji darbai, nepriskiriami jokio
įgyvendinimui
komentarais)
uždavinio įgyvendinimui
Laimingo skautuko
Įkeltas skelbimas apie Laimingo
linija
skautuko liniją į www.skautai.lt
2014 07 07 - 2014 07 11 atostogavau
Išsiųstas birţelio mėnesio
Atnaujinta informacija apie nacionalinio biuro
naujienlaiškis nariams.
darbo laiką.

Archyvavimas

Nacionalinės būstinės
administravimas

Parengtas Pirmijos protokolas
Atnaujintas 2014 m. veiklos planas
Parengta narystės ataskaita uţ 2014
m.
Perduoti duomenys uţ namo
komunalines paslaugas. Surinktos ir
persiųstos sąskaitos.

Pavaduoti atributikos pardavėjai
Aplankyta Marijampolės krašto stovykla
Parengti dovanų komplektai kraštams.
Vykdoma registracija į LS vadovų
suvaţiavimą.
Kartu su Tarybos nare Dalia Autukiene
parengtas ir paskelbtas skelbimas
vyresniškumo laipsnių prašymams teikti.
Išrašytos sąskaitos Raudonajam kryţiui ir
nariams.
Atsakyta į narių uţklausas elektroniniu paštu ir
telefonu.
Atlikti kiti einamieji darbai.

