LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŢIO
PROTOKOLO IŠRAŠAS
2014 09 04 Nr. XIV-P-17
Vilnius

Posėdţio pirmininkė: Ieva Ţilinskienė
Posėdţio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė
Dalyvauja: 9 LS pirmijos nariai.
Dalyviai: Milda Bacevičiūtė, Kornelijus Bertulis, Simona Kurtinaitytė, Beatričė Leiputė, Justina
Lukaševičiūtė, Akvilė Milkevičiūtė, Dovilė Vinkevičiūtė, Vaiva Juškevičiūtė, Ieva Ţilinskienė
(Priedas Nr. 1).
Svečiai: Jorė Astrauskaitė, Donatas Kaminskas (Priedas Nr. 1).
Darbotvarkė:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dėl skyriaus nuveiktų ir planuojamų darbų;
Dėl Lietuvos skautijos 2014 m. vadovų sąskrydţio įvertinimo;
Dėl Friends of scouts in Europe;
Dėl Lietuvos skautijos nario mokesčio;
Dėl realybės šou „Specialistas“;
Dėl Pavasario šventės 2015 m.;
Dėl 2015 metų temos ;
Dėl „Minigrantų“;
Dėl Lietuvos skautijos veiklos plano 2015 m. ir strategijos 2015-2018 m.;
Dėl 2014 m. veiklos ataskaitos;
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 sąskrydţio įvertinimas.
Pristato: Dovilė Vinkevičiūtė.
3. SVARSTYTA. Friends of Scouts in Europe (FOSE).
Pristato: Beatričė Leiputė.
4. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos nario mokestis.
Pristato: Justina Lukaševičiūtė.
5. SVARSTYTA: Realybės šou „Specialistas“.
Pristato: Dovilė Vinkevičiūtė.

6. SVARSTYTA: Pavasario šventė 2015 m.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
NUTARTA: Paskelbti konkursą dėl Pavasario šventės 2015 m. organizavimo. Benita
Mincevičiūtė iki 2014 10 31 parengs skelbimą ir paskelbs jį www.skautai.lt.
7. SVARSTYTA: 2015 metų tema.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
NUTARTA: Tęsti 2014 metų temą. 2015 metai Specialybių metai.
8. SVARSTYTA: „Mini grantai“.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
NUTARTA: Perkelti klausimą į gruodţio mėnesio posėdį, kai bus ţinomi 2015 metų Lietuvos
skautijos narystės duomenys.
9. SVARSTYTA: Lietuvos skautijos veiklos planas ir strategija.
Pristato: Jorė Astrauskaitė.
10. SVARSTYTA: 2014 m. veiklos ataskaitos.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
NUTARTA: Bendra Lietuvos skautijos 2014 metų veiklos ataskaita elektoriniu formatu turi
būti pristatyta LS nariams 3 savaitės prieš vadovų suvaţiavimą.
Pirmijos skyriai iki 2014 12 15 turi būti parengę ataskaitas.
Komunikacijos skyrius kuruoja ataskaitinio leidinio kūrimą, suranda redaktorių.
11. SVARSTYTA. Kita.
11.1. SVARSTYTA. Lietuvos skautų 100 – metis
Pristato: Ieva Žilinskienė.
NUTARTA: Pirmijos skyrių vedėjai surenka informaciją pagal darbo grupės pateiktus
klausimus. Ieva Ţilinskienė persiunčia Pirmijai Lietuvių išeivių sukurtą darbų lentelę 100 –
mečio minėjimui.
11.2. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos kraštų stovyklų reikalavimai.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
NUTARTA: Administracijos skyrius surenka informaciją kokie mokymai ir dokumentai
reikalingi stovykloms organizuoti.
Paramos pritraukimo skyrius surenka informaciją apie stovyklos organizatoriams reikalingų
mokymų kainas ir galimas nuolaidas.
Paramos pritraukimo skyrius surenka informaciją apie draudimo pasiūlymus draudţiant visus
LS narius.
11.3. SVARSTYTA. Pirmijos posėdţiai.
Pristato: Ieva Žilinskienė

NUTARTA: Pirmijos posėdţių metu pirmumas bus skiriamas skyrių veikloms, planams.
Einamuosius klausimus siūloma derinti asmeniškai, ar posėdţių pabaigoje.
Kitas posėdis vyks „Skype“ konferencijoje. Datai išsirinkti Vaiva Juškevičiūtė sukurs „Doodle“
apklausą.

Posėdţio pirmininkė

Ieva Ţilinskienė

Posėdţio sekretorė

Justina Lukaševičiūtė

Priedas Nr. 3

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

LS finansinio
stabilumo
uţtikrinimas
Kraštų
lankymas

LS
atstovavimas

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas,
priskiriamas
kadencijos uždavinio
įgyvendinimui
Nuveikto darbo rezultatas (su komentarais)
2014 07 29 susitikau su VSC direktorius P. Mikelinskas papasakojo kaip
VSC direktoriumi P.
sekėsi įgyvendinti stovyklas, su kokiais sunkumais
Mikelinsku. Aplankiau susidūrė, informavo, kad nuo Naujų Metų nebeis VSC
vieną "Skautai
direktoriaus pareigų. Ataskaita uţ stovyklas Skautai
neskautams" stovyklą.
neskautams rengiama ir bus pristatyta spalio mėn.
Paskelbtas skelbimas dėl VSC direktoriaus pareigų.
Aplankiau Klaipėdos,
Tauragės, Šiaulių kraštų
stovyklas, Kernavės
Ataskaita uţ kraštų stovyklas buvo siųsta atskiru
tunto vasaros stovyklą. laišku.
2014 07 25 dalyvavau
LS narių dalyvavo labai maţai, nes per vėlai buvo
regatoje LS taurei
iškomunikuota informacija apie galimybę dalyvauti
laimėti.
tokiame renginyje. Nors dalyvių buvo maţai, bet LS
laimėjo pirmą vietą kanojų rungtyje. Kitais metais
planuojama šį renginį pradėti komunikuoti anksčiau ir
pritraukti bent po 4-5 atstovus nuo krašto.
2014 07 31-08 01
Aptarta su Vokietijos skautų organizacijos IC apie LS
dalyvavau projekto
dalyvavimą projekte, buvo sakomi tik pagyrimai ir visi
Scouting train išvykimo dėkojo Lietuvai, kad ji visuomet ištiesdavo pagalbos
renginyje Berlyne.
ranką viso projektu metu. Viena iš LS dalyvių Monika
Paulauskaitė atsakinga uţ projekto finalinį renginį
lapkričio mėn. Berlyne, o tai rodo, kad Lietuvos
skautija Vokietija pasitiki ir vertina.
2014 08 09 dalyvavau
Forume buvau kviesta dalyvauti diskusijoje apie tai,
Jaunųjų konservatorių
kaip LS, Šauliai, Ateitininkai ir JKL gali
lygos vasaros forume.
bendradarbiauti, bandyti ieškoti bendradarbiavimo
taškai. Nuspręsta, kad JKL imasi iniciatyvos dėl
tolimesnių susitikimų ir bendrų veiklų.
2014 08 20 susitikimas Aptarti Šimtmečio darbų terminai. Pasidalinta kaip
su LSS vyr. skautininke sekasi įgyvendinti Uţsienio lietuvių projektą, kokie
Rūta Lemon.
ţingsniai jau padaryti.

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui
Pagalba
organizuojant
vadovų sąskrydį.

Pagalba
organizuojant LS
nacionalinės
būstinės atidarymą.
Pagalba
organizuojant LS
Tarybos vizitą į
Angliją.
Išsiųsti kvietimai į
LS nacionalinės
būstinės atidarymą.

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uţdavinio
įgyvendinimui

Pavaduotojos nacionaliniams renginiams ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas,
Nuveikto darbo
priskiriamas kadencijos rezultatas (su
Einamieji darbai, nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui komentarais)
uždavinio įgyvendinimui
Suorganizuotas vadovų sąskrydis (pasirūpinta
programa, vieta, komendantu, virtuvės
darbuotojais, info www.skautai.lt, pasirūpinta
priemonėmis instruktoriams ir kt.) .
Uţsakyta sąskrydţio atributika (raktų pakabukai).
Į sąskrydį prikalbintas Fotografo specialybės
instruktorius Robertas Misiukonis.
Parengtas straipsnis www.skautai.lt apie
specialybių instruktorius sąskrydyje.
Kontaktuota su Eičiūnų skautais dėl vakaronės
sąskrydyje.
Suderintos ir uţsakytos naujų specialybių
emblemos bei papildomai pagaminta tų, kurios
jau baigėsi.

Organizuojamas LS nacionalinės būstinės
atidarymas (rūpinamasi programa, namo
paruošimu ir t.t.).
www.skautai.lt pasidalinta nauju straipsniu apie
pasirengimą BTU.

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Pavaduotojos bendriems reikalams ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas, priskiriamas Nuveikto darbo
kadencijos uždavinio
rezultatas (su
Einamieji darbai, nepriskiriami
įgyvendinimui
komentarais)
jokio uždavinio įgyvendinimui
Išsiųstas informacinis laiškas
seniūnams.
Paskelbtas ir uţbaigtas uniformos
konkursas.
Skautiška parduotuvės moderavimas
LS vadovų sąskrydyje.
Paskelbtos nuolaidos skautiškoje
parduotuvėje sąskrydţio metu uţ
padarytą uţduotį.
Paskelbtos sušlapusių dţemperių
nuolaidos.
Parengti klausimynai stovyklų "Skautai
neskautams" stovyklų vadovams ir
dalyvių tėvams.
Atstovavimas Skautatinklio
gimtadienio šventėje.

Suaugusiųjų skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Stiprinti
lojalumą
organizacijai
Aktyviai
veikianti SS
komanda
Surinkti
reikiami
organizacijai
duomenys
apie narius

Nuveiktas
darbas,
priskiriamas
kadencijos
uždavinio
įgyvendinimui

Nuveikto darbo rezultatas (su komentarais)

Einamieji darbai, nepriskiriami
jokio uždavinio įgyvendinimui
LS vadovų sąskrydţio programa specialybių akademija. Surasti
instruktoriai, skautatinklyje iš
anksto paskelbta informacija apie
juos ir apie programas, sąskrydţio
metu su instruktoriais padiskutuota
dėl programų ir instruktorių
vaidmens.

Liepos 31 - rugpjūčio 3 dienomis, organizavo
Marijampolės krašto „Mildos“ vyr. skaučių
Įvyko skautų
draugovė. Straipsnis:
šeimų stovykla
http://www.skautai.lt/index/article/id/1981
Liepos 22d., dalyvavo 3. Kalbėta apie
artėjančią sąskrydţio „Specialybių akademiją“,
Įvyko skyriaus
realybės šou "specialistas", ir tailored-support Parašytas straipsnis "Instruktoriaus
sueiga
anketas vadovams.
vaidmuo"
Strateginis MS susitikimas su SS
Parengos ir
vedėja ir Tarybos strateginio
aptartos anketos Susitikom su T. Rakovu. Nusprendėm siųst
komiteto nariais (S. Klumbyte ir T.
draugininkams ir anketas labai netobulinę, ataskaitiniu
Rakovu). Aptartos MS judėjimo
tuntininkams.
laikotarpiu imti mokslo metus.
kryptys ir vizijos.
Sukurta (dar tobulinama ir pildoma)
LS instruktorių duomenų bazė.
Realybės šou "Specialistas": Pristatomųjų filmukų darom tik du,
nebe tris. Jų paleidimo datos: 08.04
ir 08.18, iš ryto ir vakare.

- Paleisti du reklaminiai filmukai
(bendradarbiaujant su KS): 08.04 ir
08.18
- Sąskrydţio metu suorganizuotas
pristatymas, išdalintos anketos ir
informaciniai lapeliai.
Skautatinklyje paruoštas straipsnis
bei on-line atrankos anketa.
Paruoštas paruoštukas dalyviams,
kaip nusifilmuoti ir įkelti savo
prisistatymo filmuką. Nusprendėm,
kad idealiu atveju visus galėsim
nufilmuoti patys (t.y. Almantas ir
dar kokie profesionalesni
broliai/sesės iš kitų kraštų), o ne
idealiu atveju dalyviai filmuosis
patys.
- "Specialistas", kaip projektas, bus
pabandytas patalpinti į meniu juostą
šalia "dokumentai", "naudinga
ţinoti", ir pan., kad būtų galima
rasti. Ir taip pat bus sukurtas
renginys facebook, bei visur
dubliuojama informacija.

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai
Vidinė
komunikacija

Išorinė
komunikacija

Kita

Komunikacijos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas, priskiriamas
Einamieji darbai,
kadencijos uždavinio
Nuveikto darbo rezultatas (su
nepriskiriami jokio
įgyvendinimui
komentarais)
uždavinio įgyvendinimui
Nuolatiniai straipsniai bei
Informacijos kanalų internete
naujienos skautai.lt; kasdienė
prieţiūra
Facebook puslapio prieţiūra.
Toliau skelbiami mėnesio
iššūkiai, skelbiami narių
Mėnesio iššūkis
straipsniai.
Organizuota gimtadienio šventė ir
diskusija apie puslapio
Skautai.lt dešimtmetis
atnaujinimą.
Pagalba JPS organizuojant
Specialybės
konkursus, komunikuojant.
Parengti ir išsiųsti du
Naujienlaiškis
naujienlaiškiai.
Pradėtas projektas, kas mėnesį KS
parengs skautišką darbalaukio
Dovana nariams
paveikslėlį.
Išsiuntinėtas pranešimas apie
skautavimo naudą, vienas
Vištų galvų istorija
straipsnis inicijuotas Delfi.lt
Į skautai.lt keliami kvietimai į
Bendradarbiavimas su kitomis
partnerių projektus (pvz. info dėl
institucijomis
Baltijos kelio)
Pagalba organizuojant realybės Sukurti šou filmukai, pagalba
šou "Specialistas"
informuojant narius.
Pagalba kitiems skyriams su jų
Pvz., skelbimas "Mazgo"
renginiais
stovyklai, LS taurės regatai.

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai
Jaunimo
programos
vystymas
Stiprinti
skyriaus veiklą

Jaunimo programos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas,
Einamieji darbai,
priskiriamas kadencijos
Nuveikto darbo rezultatas (su
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui
komentarais)
uždavinio įgyvendinimui
Susitikimas su Jore
Astrauskaite ir Ieva
Susitarta dėl jaunimo programos
Ţilinskiene dėl jaunimo
kongreso koncepcijos, galimų partnerių.
programos kongreso.
Patyrę skautai iš Klaipėdos: Vilius
Prie skyriaus prisijungė 3
Varkalys ir Julija Jaselskytė, bei Ignas
nauji nariai.
Markevičius iš Kauno. Kol kas
konkrečių pareigų skyriuje neturi.
Suorganizuota regata
Lietuvos skautijos taurei
laimėti, Klaipėdoje, Jūros
šventės metu.

Užsienio ryšių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas,
priskiriamas
Einamieji darbai,
Skyriaus kadenciniai
kadencijos uždavinio Nuveikto darbo rezultatas (su nepriskiriami jokio
uždaviniai
įgyvendinimui
komentarais)
uždavinio įgyvendinimui
Ieškomas Baltic Jamboree
Estijoje koordinatorius, kuris
Pasaulio skautų jaunimo forume atstovautų Lietuvos skautiją
rugpjūčio 3-6 dienomis dalyvavo programos komandoje ir
E. Sinkevičiūtė. Rugpjūčio 9-17 prisidėtų idėjomis stovyklos
Dalyvavo 2 LS nariai. dienomis kartu su Tarybos
koncepcijai bei turiniui. Taip
Atkurtas LS dalyvavimas
Sukaupta konferencijų pirmininke J. Astrauskaite
pat ieškomas oficialios LS
Pasaulio konferencijoje.
patirtis, išlaikytas
sudalyvauta Pasaulio skautų
delegacijos vadovas.
Stiprus asmuo jaunimo
tęstinumas. Suformuota konferencijoje Slovėnijoje.
Kandidatai rasti, detalės
forume, vėliau
būsimų delegatų
Renginio ataskaita ruošiama.
derinamos. Oficiali
įsitrauksiantis į
mentorystės sistema,
Kiekvienos dienos įspūdţiai,
informacija apie stovyklą vis
regionines/pasaulines
apmokymai ateities
sprendimai bei nutarimai
dar ruošiama organizatorių
veiklas
konferencijos.
publikuojami skautai.lt
estų.
Toliau derinami FOSE susitikimo
spalio mėnesį darbai.
Organizatorių komanda (S.
Jurevičius, A. Lukaševičiūtė, I.
Ţilinskienė, B. Leiputė) rūpinasi
Skautų fondo plėtra,
logistika, programos dalimis,
Skyriaus nariai dalyvavo
įkūrimas. Didenis
maitinimu, komunikacija su
kasmetiniame LS vadovų
įsitraukimas į Europos
dalyviais, atvykstančiais
sąskrydyje. Sąskrydţio metu
skautų fondą, LS nariai Trys stiprūs ir tvirti
anksčiau/vėliau bei norinčiais
aktyviai bendrauta su nariais
fondo nariai. Paremti trys
projektai finansuoti
aplankyti lankomas Lietuvos
ir vienetais, pravesta trumpa
LS projektai.
ESF.
vietas.
klausimų-atsakymų sesija.
Skyriaus narys P. Dabrila
aktyviai dalyvauja Baltic Sea
Meeting organizatorių
Sudalyvavo 2 Lietuvos
Dalyvavo 2 LS nariai. komandoje. Renginys vyks spalio
skautijos nariai. Tęsti
Sukurta bendra
pirmą savaitgalį. LS kol kas
Baltijos subregiono
veikla/projektas,
atstovaus P. Dabrila, M.
bendradarbiavimą, uţtikrinti kuriame dalyvauja
Paulauskaitė. Susitikimo metu LS
partnerysčių tęstinumą.
mūsų nariai. Keliama atsakinga uţ vienų dirbtuvių
Aktyvus LS dalyvavimas ir susitikimo dalyvių
pravedimą. Informacija taip pat
lyderės pozicija subregione. kompetencija.
išplatinta skautai.lt, Facebook.

Sudalyvavo 15 narių.
JOTA-JOTI tampa
populiariu kasmetiniu
renginiu, kurio metu
vienetai organizuojasi
interaktyvius
Narių įtraukimas į
savaitgalius, mezga
tarptautines veiklas, JOTA- paţintis su pasaulio
JOTI populiarinimas
skautais.

Kartu su KS ieškomas JOTAJOTI koordinatorius, kuris spalio
mėn. organizuotų nacionalinį
interaktyvų savaitgalį skautų
name. Savaitgalio metu
dalyvaujantys skautai vykdytų
renginio veiklas, būtų kviečiami
radiomėgėjai. Kandidatas rastas,
detalės derinamos.
Išleista pilotinė "Viso pasaulio
draugo" specialybė visoms trims
amţiaus grupėms. Specialybė
skirta supaţindinti skautus su
skirtingomis pasaulio kultūromis
bei tradicijomis. Specialybės
tikslas skatinti vienetų
Stiprinti vienetų
tarptautiškumą, įtraukiant tai į
tarptautiškumą
kasdienes veiklas.
World Scout Jamboree
Japonijoje. Rugsėjo mėnesį
organizuojamas susitikimas
Vilniuje, norintiems suţinoti
daugiau apie galimybę vykti.
Susitikimo tikslas išsiaiškinti
realų narių poreikį - nuo
informacijos paskelbimo pernai
atsiliepė vos keli, galbūt norintys
dalyvauti. Oficiali delegacija bus
formuojama tik esant dešimt
dalyvių. URS atstovai taip pat
dalyvaus skautų namo šventėje
Parašyti 2 straipsniai
Kaune, kur dalyviai galės šiuo
Vienetų tarptautinės veiklos apie World Scout
klausimu padiskutuoti. Parašytas
skatinimas
Jamboree
vienas straipsnis dar pavasarį.
Kartu su atstovavimo ekspertais
E. Sinkevičiūte, K. Ţemaičiu ir J.
Astrauskaite, URS organizuoja
tęstinius mokymus. Šiemet
mokymai susidės š trijų modulių,
pirmasis įvyks lapkričio paskutinį
savaitgalį skautų name. Antrasis
savaitgalis bus išvyka į
kaimyninę šalį, apsistojant pas
vietinius skautus ir mokantis su
Skyriaus narių
jais bendrauti, paţinti svetimą
kompetencijos kėlimas, kultūrą, skautavimo principus.
kyla atliktų darbų
Trečiasis modulis vyks pavasario
kokybė, imamasi
gale/vasarą, kurio metu dalyviai
didesnių projektų.
pristatys savo baigiamųjų
URS tinklo formavimas
Įvyko 1 renginys.
projektų idėjas.

Ūkio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas,
Nuveikto darbo
priskiriamas kadencijos
rezultatas (su
Einamieji darbai, nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui
komentarais)
uždavinio įgyvendinimui
Suorganizuota talka skautų namo kiemui:
Paletės nušlifuotos ir
padėjo PPS, Panevėţio sk. vyčių būrelis ir
Uţsakytos paletės.
nulakuotos.
Kauno sk. vyčių draugovė.
Pastatytas amfiteatras.
Susitarta dėl ţalio kambario
Beveik baigti darbai
remonto.
ţaliame kambaryje.

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai
Skautų namo
remontas

Paramos pritraukimo skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas, priskiriamas Nuveikto darbo
Einamieji darbai,
kadencijos uždavinio
rezultatas (su
nepriskiriami jokio uždavinio
įgyvendinimui
komentarais)
įgyvendinimui
Paramos paieška LS vadovų
Paramos nebuvo gauta
sąskrydţiui.
Naujų narių paieška.
Pagalba remontuojant skautų
namą.

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai
Paramos
pritraukimas nac.
renginiams

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Mokymų skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas,
Nuveikto darbo
priskiriamas kadencijos
rezultatas (su
Einamieji darbai, nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui
komentarais)
uždavinio įgyvendinimui
Pasiruošimas ir Mokymų skyriaus pristatymas
vadovų sąskrydţio metu.
Skautatinklyje publikuoti 2 išorinių mokymų
pasiūlymai.
Strateginis MS susitikimas su SS vedėja ir
Tarybos strateginio komiteto nariais (S.
Klumbyte ir T. Rakovu). Aptartos MS judėjimo
kryptys ir vizijos.

Skyriaus kadenciniai
uždaviniai

Nacionalinės būstinės
administravimas

Administracinio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveikto darbo
Nuveiktas darbas, priskiriamas
rezultatas (su
kadencijos uždavinio įgyvendinimui komentarais)
Persiųstos nac. būstinės ir Vilniaus
skautų centro komunalinės sąskaitos ir
pateikti nauji namo skaitliukų
parodymai.
Bendradarbiauta su nacionalinės
būstinės remonto darbininkais.

Kontakto su nariais
palaikymas

Vykdytas namo uţimtumo
administravimas.
Atsakyta į paštu bei telefonu pateiktas
narių uţklausas.

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui
Parengtos sąskaitos
faktūros.
Atlikti kiti einamieji darbai,
atsakyta į laiškus ir
telefono skambučius
Atsiimti LS adresuoti
siuntiniai ir išsiųsti
registruoti laiškai.
Organizuota Sąskrydţio
registracija.

Bendrauta su organizacijos nariais dėl
išlaidų kompensavimo administravimo.
Tarybos posėdţių
organizavimas
Dalyvauta Tarybos posėdyje.
Organizacijos dokumentų
archyvavimas ir
administravimas
Atlikti archyvavimo darbai.
Narystės administravimas Surinkti naujų narių ţiniaraščiai.

Atlikti kiti pasiruošiamieji
sąskrydţio darbai.
Parengtas Tarybos
XVIII-03 protokolas.
Uţregistruoti ir
parengti dokumentai.
Atnaujinta narystės
duomenų lentelė.

