LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŢIO
PROTOKOLO IŠRAŠAS
2014 11 27 Nr. XIV-P-19
Vilnius
Posėdţio pirmininkė: Ieva Ţilinskienė
Posėdţio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė
Dalyvauja 7 LS pirmijos narių:
Dalyviai: Milda Bacevičiūtė, Vaiva Juškevičiūtė, Justina Lukaševičiūtė, Akvilė Milkevičiūtė,
Domas Nutautas, Birutė Uţkurienė, Ieva Ţilinskienė, (Priedas Nr. 1).
Svečiai: LS Tarybos pirmininkės pavaduotojas Tomas Broga
Darbotvarkė:
1. Dėl skyrių nuveiktų ir planuojamų darbų;
2. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA: Skyrių nuveikti ir planuojami darbai.
Skyrių planuojami darbai (Priedas Nr. 3)
Administracijos skyrius.
Skyriaus nuveikti darbai 2014 10 14 – 2014 11 27 ataskaita (Priedas Nr. 2)
Jaunimo programos skyrius.
Skyriaus nuveikti darbai 2014 10 14 – 2014 11 27 ataskaita (Priedas Nr. 2)
NUTARTA: Neskelbti konkurso, tačiau kas ketvirtį paskelbti rekomendacinio pobūdţio
sueigų planus ketvirčiui, skatinančius bendruomeniškumą ir pilietiškumą.
Komunikacijos skyrius.
Skyriaus nuveikti darbai 2014 10 14 – 2014 11 27 ataskaita (Priedas Nr. 2)
NUTARTA: Komunikacijos skyrius pasirūpins, kad po narių straipsniais skautai.lt būtų
įtrauktas prierašas „Straipsnio kalba nėra redaguota. Lietuvos skautija neatsako uţ autoriaus
nuomonę.“.
Mokymų skyrius.
Skyriaus nuveikti darbai 2014 10 14 – 2014 11 27 ataskaita (Priedas Nr. 2)

NUTARTA: Ieva Ţilinskienė perduos mokymų skyriui sąrašus narių, kurie 2013 metais
išklausė higienos, pirmos pagalbos ir turizmo mokymus.
Suaugusiųjų skyrius.
Skyriaus nuveikti darbai 2014 10 14 – 2014 11 27 ataskaita (Priedas Nr. 2)
Vyriausioji skautininkė.
Skyriaus nuveikti darbai 2014 10 14 – 2014 11 27 ataskaita (Priedas Nr. 2)
Vyriausiosios skautininkės pavaduotoja nacionaliniams renginiams.
Skyriaus nuveikti darbai 2014 10 14 – 2014 11 27 ataskaita (Priedas Nr. 2)
Vyriausiosios skautininkės pavaduotoja kraštų seniūnams.
Skyriaus nuveikti darbai 2014 10 14 – 2014 11 27 ataskaita (Priedas Nr. 2)
Užsienio reikalų skyrius.
Skyriaus nuveikti darbai 2014 10 14 – 2014 11 27 ataskaita (Priedas Nr. 2)

2. SVARSTYTA: Kiti klausimai.
2.1. Savanorių paieška.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
NUTARTA: Komunikacijos skyrius paviešins skautai.lt sukurtą skyrelį savanoriams.
Suaugusių skyrius per mėnesį praneš ar apsiims nuolatos atnaujinti savanorių skyrelį.
2.2. Savanorystės sutartys.
Pristato: Birutė Užkurienė.
NUTARTA: Ieva Ţilinskienė perţiūrės savanorystės sutartis.
2.3. Kitas posėdis.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
Kitas posėdis vyks 2015 metų sausio 6 dieną, Kaune.

Posėdţio pirmininkė

Ieva Ţilinskienė

Posėdţio sekretorė

Justina Lukaševičiūtė

Priedas Nr. 2
Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus
Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Nuveiktas darbas,
priskiriamas kadencijos
uždavinio įgyvendinimui

Nuveikto darbo rezultatas (su
komentarais)

Bendravimo
užtikrinimas su
LS kraštais

2014 10 17 dalyvavimas
Panevėžio krašto vadovų
sueigoje ir Gabijos
draugovės 20 metų
gimtadienio šventėje.

Pakviesti aktyvūs patyrę skautai
Spalio 29 d. - lapkričio 7
prisijungti prie LS Pirmijos veiklos. d. - atostogos
Informuota apie organizacijos
naujienas. Kraštas pakalbintas
organizuoti LS Pavasario šventę.

Kraštų seniūnų sueigos
organizavimas

2014 11 14-15 dalyvavau ir
vedžiau kraštų seniūnų sueigą.
Turinio apibendrinimas buvo
siųstas elektroniniu laišku.

Organizacijos
atstovavimas

Pagalba pasiruošiant
parodai "Mokykla".

2014 10 18 dalyvavimas
SSO metinėje šventėje,
Kaune.

Parengtas 2015 m.
veiklos planas.

2014 11 12 dalyvavimas
JRD organizuotuose
mokymuose apie
viešuosius pirkimus.

Parengta veiklos
ataskaita už 2014 m.
Pagilintos kompetencijos
vykdomų viešųjų pirkimų sferoje.
Parengta finansinė ir
veiklos ataskaita LR
Krašto apsaugos
ministerijai už vykdytą
projektą.

2014 11 13 dalyvavimas
Skautų paramos fondo
pokylyje.

2014 11 14 kartu su T.
Broga susitikimas su LSS
Australijos regiono vadu
Henriku Antanaičiu.

Pasidalinta kas vyksta LS
Šimtmečio tematika. Sudėlioti
akcentai ir tolimesni darbai, kurie
perduoti LS Šimtmečio darbo
grupei.

Parengti dokumentai
tarpiniam atsiskaitymui
projekte "Kritinis
mąstymas".

Pavaduotojos nacionaliniams renginiams ataskaita už nuveiktus darbus
Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Nuveiktas darbas, priskiriamas
kadencijos uždavinio
įgyvendinimui

Nuveikto darbo
rezultatas (su
komentarais)

LS vadovų
suvažiavimas

Susisiekta su Kauno miesto
Savivaldybe ir gautas patvirtinimas
dėl patalpų vadovų Suvažiavimo
rengimui

Spalio 13-20 d. atostogos

Konkursas
Gražių dainelių
daug girdėjau

Nuolatos bendrauta su kraštais dėl
dainų konkurso atrankinių turų
kraštuose rengimo

Spalio 24-26 d. dalyvauta
išplėstiniame posėdyje

Sudalyvauta Tauragės krašto dainų
konkurso atrankiniame ture (2014
11 22)

Išsiųstas raštas Kauno
arkivyskupijos kurijos Ekonomo
tarnybai dėl Lietuvių Katalikų
Religinės šalpos skirtos paramos
pervedimo į LS sąskaitą

Sudalyvauta Vilniaus krašto dainų
konkurso atrankiniame ture (2014
11 26)

Parengti 2 projektai Lietuvių
Katalikų Religinei šalpai dėl
paramos dainų konkursui

Einamieji darbai, nepriskiriami
jokio uždavinio įgyvendinimui

"Gražių dainelių daug girdėjau" ir
pavasario šventei
BTU

Surasti LS atstovai BTU darbo
grupėje, nuolat kontaktuojama ir
dalijamasi darbais

Parengta skautų šeimų stovyklos
"Visi kartu" ataskaita Lietuvių
Katalikų Religinei šalpai

LS Pavasario
šventė

Aktyviai kontaktuota su kraštais dėl
pavasario šventės organizavimo,
lapkričio 10 d. www.skautai.lt
paskelbtas Pavasario šventę
organizuojantis kraštas - Panevėžio
kraštas.

Sudalyvauta skautų vadovų
rekolekcijose Šiluvoje (2014 11
7-9)

Parengta 2014 m. pavaduotojos
nac. renginiams ataskaita
Parengtas 2015 m. pavaduotojos
nac.renginiams veiklos planas
Surastas rėmėjas Skautų
paramos fondo Paramos
pokyliui. Eimutis Kvosčiauskas
įsteigė 2 bilietus į savo spektaklį
aukcione
Bendradarbiauta su Skautų
paramos fondu organizuojant
Paramos pokylį

Pavaduotojos bendriems reikalams ataskaita už nuveiktus darbus
Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Nuveiktas darbas,
priskiriamas kadencijos
uždavinio įgyvendinimui

Nuveikto darbo
rezultatas (su
komentarais)

Einamieji darbai, nepriskiriami
jokio uždavinio įgyvendinimui
Išrinktos temos metodinei knygai ir
šiuo metu vyksta informacijos
surinkimas
Baigtas skautiško recepto
konkursas (vyko iki 11 15) ir
paskelbti laimėtojai, išsiųstos
dovanos

Komunikacijos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai
Vidinė
komunikacija

Išorinė
komunikacija

Nuveiktas darbas,
priskiriamas kadencijos
uždavinio
Nuveikto darbo rezultatas (su
įgyvendinimui
komentarais)
Informacijos kanalų
internete priežiūra

Nuolatiniai straipsniai bei naujienos
skautai.lt; kasdienė Facebook puslapio
priežiūra

Specialistas

Trys skyriaus nariai aktyviai padeda
realybės šou "Specialistas" komandai

Naujienlaiškis

Parengtas ir išsiųstas naujienlaiškis

Suorganizuotas interviu
su Vilniaus skautais

Du Vilniaus krašto skautai davė interviu
portalui "Vilniaus gatvė"

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui

Dalyvavimas JRD
mokymuose apie
komunikaciją, lobizmą
bei interesų atstovavimą

Mokymuose dalyvavo Akvilė. Kitą kartą
prieš tokius mokymus verta gerai
pasidomėti jų turiniu, nes šie mokymai
būtų buvę naudingesni kraštų
atstovams arba aktyviems patyrusiems
skautams.

Savanorystės skyrelis

Parengtas Pirmijos savanorystės
skyrelis skautai.lt

JOTA Vilniuje

Organizuota KS ir URS. KS narys
Karolis Martinaitis - kontaktinis žmogus
dėl kito LRMD renginio.

Kita

Jaunimo programos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Nuveiktas darbas,
priskiriamas kadencijos
uždavinio įgyvendinimui

Nuveikto darbo rezultatas (su
komentarais)

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui

Jaunimo
programos
vystymas

Gintarė ir Domas susitikę
aiškinosi patyrusių skautų
suvažiavimo (PSS)
koncepciją.

Nuspręsta PSS metu rinkti
būsimos pat. stovyklos štabą,
kuris pakeistų iki šiol bandytą
atgaivinti PST.

Domas ir Simona dalyvavo
išplėstiniame LS posėdyje.

Paruoštas kvietimas į PSS

Dalyvavo 43 pat. skautai iš įvairių
kraštų.

Registracija aktyviai tęsiasi.
Atnaujintas kvietimas į PSS,
Sužinom apie būsimas temas
pridėta google forma
diskusijoms suvažiavimo metu.
Pat. sk. įvykdžiusių praeitų
Fausta Roznytė pakviesta ir
metų konferencijos projektą
užregistruota "aktyvistės" teisėmis
"patyręs skautas - gamtos
(nepraranda vietų Šiaulių kraštas)
draugas" paieška.
Stiprinti
skyriaus
veiklą

Susisiekta su Ignu
Markevičium dėl pagalbos
su JPS dalimi draugininkų
mokymuose.

Užmegztas geras ryšys, tačiau
Ignas dalyvauti negalėjo.

Domas su Simona valandą
laiko kalbėjo per skype apie
Domas geriau suprato esamą
skyriaus vedėjo pareigas,
skyriaus situaciją, galimybes
einamuosius klausimus,
judėti toliau.
skyriuje esančių narių
pozicijas.
Jaunimo
programos
vystymas

Pradėtas pildyti PSS
programos tinklelis.

Puikiai suplanuotos PSS veiklos,
nebuvo laukimų ar vėlavimų.

Draugininkų mokymuose

Dovilė Šidlauskaitė sutiko

Po PSS paaiškėjo, jog nėra
aiškūs įžodžio davimo
nuostatai. LS'e apie pusę
pat. skautų "pasižada
tarnauti..", o ne "pasižada
stengtis tarnauti..."
Susisiekta su Ieva ir Benita
dėl esamos problemos.
Nuspresta susisiekti su LS
Tarybos vidaus komitetu dėl
pat. skautų įžodžio įtraukimo
į nuostatus.
JPS vedėjas priklausė
Vilniaus atrankinio GDDG
konkurso komisijai.

pravestas JPS modulis.

prisijungti prie skyriaus skautų
amžiaus grupės.

Domas ir Gintarė susitiko
dėl artėjančio PSS.

Užbaigtas pildyti programos
tinklelis. Pasiskirstyta tolimesniais
darbais.

Stiprinti
skyriaus
veiklą

4 atsakymai:
- Br. Juozapas Marija - nori
prisijungti, į pat. sk. suvažiavimą
Išsiųsti asmeniniai kvietimai
atvykti nepavyko, kontaktas
pusei metų prisijungti prie
užmegztas
skyriaus 9 Stasio Jameikio
- Donatas Olsevičius - norėtų
skautams vyčiams.
grįžti į skautavimą, tačiau nežino
ką čia galętų duoti
2 atsakė, kad negali prisidėti

Jaunimo
programos
vystymas

Patyrusių skautų
suvažiavimas.

- Išrinktas patyrusių skautų
stovyklos štabas
- Patyrusių skautų nuomonė dėl
patyrimo laipsnių

Stiprinti
skyriaus
veiklą

Pakalbėta su Milda
Navaslauskaite dėl
galimybės prisijungti prie
JPS patyrusių skautų
grupės.

Milda Navaslauskaitė prisijungė
prie JPS.
Sustiprėjo patyrusių skautų
poskyris.

Jaunimo
programos
vystymas

Su Benita kalbėta apie
jaunesniųjų skautų
programos palaikymą.

Idėja kitoms kaldėms pasigaminti
skautišką stalo žaidimą.
Ir jį padovanoti visiems (arba
grečiausiai nario mokestį
susimokėjusiems) jaunesniųjų
skautų vienetams.
Taip pat galimybę nusipirkti
skautiškoje parduotuvėje.
WOSM pvz.:
http://scout.org/node/6307

Su Benita ir Rūta Jurkšaite
kalbėta dėl Lietuvos
jaunimo dienų 2015

LJD yra orientuotos į pat. sk.
amžiaus grupės jaunimą ir vyks
birželio 27-28 d.
Galvota, kad galima įtraukti į pat.
skautų vasaros stovyklą.
Iškeltas pasiūlymas pat. sk.
stovyklos štabui.

Naujų
specialybių
sukūrimas

Specialybių ženkliukų
įteikimo GDDG finalo metu
derinimas.

Užsienio ryšių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Nuveiktas darbas,
priskiriamas kadencijos
uždavinio įgyvendinimui
Skautų Akademija Serbijoje

Nuveikto darbo rezultatas
(su komentarais)

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui

Akademijoje Serbijoje
dalyvavo Kornelijus Bertulis ir
Saulius Arlauskas. Ataskaita ir
įspūdžiai skautai.lt dar
ruošiami. URS kuravo dalyvių

Iš Europos skautų komiteto
pasitraukė Lietuvos
skautijos kontaktas Daggi
Dagmawi Elehu. Daggi, dėl
profesinių priežasčių,

registraciją, informavimą prieš nebegalėjo skirti
renginį.
reikalaujamo laiko kiekio
veikloms komitete. Vietoj jo
komiteto nariu tapo Kevin
Kkamilleri iš Maltos. Kevin
ir bus LS kontaktu
komitete, su kuriuo jau
planuojame bendrą skype
pokalbį.
Europos skautų fondas po
susitikimo Lietuvoje finišavo
paremdami penkis projektus
iš Telšių, Panevėžio, Kauno,
Utenos ir Ukmergės.
Neparemti du projektai bus
patalpinti fondo puslapyje, kur
bus viešai matomi ir prieinami
paramai.

Į WOSM pasaulinio lygio
savanorių atranką
užregistruotos Loreta
Senkutė ir Giedrė
Markuckaitė.

VPD

URS narė Barbora Drąsutytė
baigė vykdyti Viso Pasaulio
Draugo (VPD) specialybę
vilkų gaujai iš Vilniaus.
Sueigos vyko visą mėnesį,
sueigose dalyvavo svečiai iš
Švedijos ir Kinijos. Pagal šią
praktiką yra koreguojama
pilotinė VPD specialybė ir bus
parengta metodika. Vasarįpavasarį URS toliau tęs
bandomąsias sueigas su
skautų ir pat.skautų amžiaus
grupėmis. Reikia pagaminti
specialybės emblemas.

Einamieji darbai: Parengta
metinė veiklos ataskaita
suvažiavimui. Skyriaus
vedėja Beatričė dalyvavo
išplėstiniame Pirmijos ir
Tarybos posėdyje.
Bendraujama su trimis
naujais URS savanoriais.

Baltic Jamboree

BJam komanda plečiasi ir
ruošia informaciją bei
registracijos sistemą LS
nariams. Kadangi estai
pateikia mažai informacijos
bei jokios registracijso anketą,
komanda pati turi sugalvoti
registracijos būdus, anketas
bei kita.

FOSE susitikimas Llietuvoje

Stiprinti vienetų
tarptautiškumą

Stiprinti vienetų
tarptautiškumą
bei poziciją
Baltijos šalyse

Stiprinti vienetų World Scout Jamboree
tarptautiškumą Japonija

Skautų forumo mokymai

URS tinklo
palaikymas

Delegacijos komanda
sumaketavo spec. šventinę
atvirutę, kurią komandos
dalyviai pardavinės skautų
draugams, siekiant surinkti
lėšų kelionei. Atviručių
gamybą remia "Iidėjų
sektorius".
Organizuojami Skautų forumo
mokymai, skirti 17-25 metų
nariams. Ššiuo metu yra 10
užsiregistravusių dalyvių.
Mokymai skirti papildyti
nacionalinio lygmens
savanorių gretas tarptautinio ir
vietinio atstovavimo

komandose bei suteikti jiems
žinių pagrindą ir praktinių
įgūdžių prieš pradedant
įgyvendinti realias veiklas.
Antroji mokymų dalis
planuojama užsienyje.

Stiprinti vienetų
tarptautiškumą JOTA

Spalio 18 dieną Vilniuje įvyko
JOTA šventė kartu su VU
radijo mėgėjais ir LRMD.
Dalyavvo apie 20 skautų iš
Vilniaus krašto.KS ir URS
toliau bendrauja su LRMD
(radijo megėjais). Karolis
Martinaitis šiuo metu sutiko
būti kontaktiniu LS asmeniu,
bendraujant su radijo
mėgėjais ir organizuoajnt
bendras veiklas. Visą
rguodžio mėnesį vaikai
kviiečiami į veiklas VU radijo
mėgėjų būstinėje.

Informacijos
sklaida

Tarptautinis naujienlaiškis

Paskutinįkart gegužės mėn
išleistas naujienlaiškis
nebeišėjo rugsėjį, nes URS
savanorė, anksčiau jį
kuravusi, dingo. Surasta nauja
sesė šiuo metu rengia
naujienas, kurios išeis
gruodžio mėnesį.

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Nuveiktas darbas,
priskiriamas
kadencijos uždavinio
įgyvendinimui

Mokymų skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus

Stiprinti
žmogiškųjų
išteklių vadybą
organizacijoje.

Nuveikto darbo rezultatas (su
komentarais)

16 mokymus baigusių esamų ir
potencialių LS vadovų. Dalyviai
apmokyti skautiškos veiklos
organizavimo ir savanoriško
Draugininkų mokymai (1 darbo su jaunimu pagal
lygis, pradedantiesiems) skautiškus principus pagrindų.

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui
3 pasiruošiamieji susitikimai
su draugininkų mokymų
lektorių komanda.

MS vedėjos susitikimas su
lektoriumi P.Mikriukov aptarti
buvusius užsakomuosius
skiltininkų kursus ir skyriaus
ateities veiklos planus.
Parengtas 2015m. veiklos
planas, pristatytas
išplėstiniame posėdyje

Suaugusiųjų skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Nuveikto darbo Einamieji darbai,
Nuveiktas darbas, priskiriamas kadencijos rezultatas (su
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui
komentarais)
uždavinio

įgyvendinimui
SS prisidėjo prie seniūnų sueigos
organizavimo, nagrinėjo seniūnų vaidmens
klausimą ir mentorystės idėją. Taip pat
priminė seniūnų ataskaitos formą ir
išskaiškino, ar forma suprantama, ar kam
nors kyla neaiškumų, ir atsakė į seniūnų
klausimus. DIskusijų apie seniūnų vaidmenį ir
mentorystės idėją rezultatai pateikti seniūnų
sueigos ataskaitoje.
Skyriaus veikla Įvyko dvi skyriaus sueigos, įsivertinta
ir jos tęstinumo praėjusių metų veikla, aptarta nauja
užtikrinimas
strategija, išsikelti nauji tikslai (pateikti 2015
m. LS strategijos dokumente), aptarti
einamieji klausimai.
Konkursas
"Tikrojo mazgo
riteris"

Pradėtas organizuoti vadovų konkursas
"Tikrojo mazgo riteris". Kol kas nominuotos
dvi vadovės: iš Telšių ir Tauragės kraštų.

Projektas
"Specialistas"

Pakalbnėta su KS dėl tolesnio "Specialisto"
vystymo, aptarta, kad bus interviu su visais
dalyviais, bei tarpiniai prizai.

Organizacijos
savanorių
analizė

Paleista metinės ataskaitos-apklausos anketa
draugininkams, šiuo metu užpildė 21
vadovas, daugiausia - Vilniaus kr. ir jūrų
skautų konferencijos.

Skautatinklyej patalpintas
skelbimas, kad SS ieško
duomenų
administratoriaus.
Atsileipusių kol kas nėra.

