LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŢIO
PROTOKOLO IŠRAŠAS
2015 01 06 Nr. XIV-P-20
Kaunas

Posėdţio pirmininkė: Ieva Ţilinskienė
Posėdţio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė
Dalyvauja: 9 LS pirmijos nariai.
Dalyviai: Milda Bacevičiūtė, Kornelijus Bertulis, Beatričė Leiputė, Vilma Lenkutytė, Justina
Lukaševičiūtė, Benita Mincevičiūtė, Domas Nutautas, Akvilė Milkevičiūtė, Ieva Ţilinskienė
(Priedas Nr. 1).
Darbotvarkė:
1.
2.
3.
4.

Dėl skyriaus nuveiktų ir planuojamų darbų;
Dėl dainų konkurso „Graţių dainelių daug girdėjau“ 2015 m.;
Dėl Lietuvos skautijos 2015 m. eilinio vadovų suvaţiavimo;
Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. Skyrių nuveikti ir planuojami darbai.
Planuojami darbai (Priedas Nr. 2)
Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3)
Mokymų skyrius.
Pristato: Milda Bacevičiūtė.
Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3)
2015 02 22 Kaune planuojami privalomieji higienos mokymai. Mokymų kaina – 10 EUR (Į
kainą įskaičiuota mokymai, nakvynė ir kavos pertrauka).
Jaunimo programos skyrius.
Pristato: Domas Nutautas.
Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3)
NUTARTA: Domas Nutautas ir Milda Bacevičiūtė pasidomės galimybėmis kurti skautišką
stalo ţaidimą bendradarbiaujant su „Brain Games“.
Suaugusiųjų skyrius.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
Skyriaus nuveikti darbai (Priedas Nr. 3).

NUTARTA: Realybės šou „Specialistas“ nugalėtojų apdovanojimai š. m. sausio 17 dieną,
reikia pasirūpinti prizais.
Po realybės šou, specialybių informacija ir metodika turi būti susisteminta ir parengta
viešam naudojimui (knygos, el. knygos ar kita forma).
2. SVARSTYTA. Dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“ 2015 m.
Pristato: Benita Mincevičiūtė.
NUTARTA: Kornelijus Bertulis dėl paramos kreipsis į „Lazertron“, „Expedicija.lt“,
„Miegantys drambliai“.
Benita Mincevičiūtė pakvies Giedrių Vaidelį į Konkurso komisiją.
Benita Mincevičiūtė susisieks su mokykla dėl tikslaus patalpų skaičiaus ir maitinimo
konkurso metu.
Akvilė Milkevičiūtė sukurs „Facebook“ renginį Konkursui ir pasirūpins renginio
fotografavimu, filmavimu ir viešinimu.
Justina Lukaševičiūtė ir Benita Mincevičiūtė pasirūpins padėkomis ir diplomais Konkurso ir
konkurso „PATS PATS“ nugalėtojams.
Konkurso komendantas, Simonas Krutulis, pasirūpins vėliavomis, tualetiniu popieriumi
Konkurso metu.
Benita Mincevičiūtė pasidomės reikalingu įgarsinimu ir ilgosios pertraukos programa
(susisieks su Goštauta, Eičiūnų ansambliais).
Ieva Ţilinskienė pasirūpins padėkos dovanomis komisijos nariams ir vedėjui (7 vnt.).
3. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos 2015 m. eilinis vadovų suvažiavimas.
Pristato: Benita Mincevičiūtė.
NUTARTA: Benita Mincevičiūtė pasidomi viešbučių konferencijų salių ir furšeto kainomis.
4. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
4.1. Kitas posėdis.
NUTARTA: vasario 3 d., 18:30 val., Vilniuje.
Posėdţio pirmininkė:

Ieva Ţilinskienė

Posėdţio sekretorė:

Justina Lukaševičiūtė

Priedas Nr. 2
Eil.
Nr.

Užduotis

1

Parengti skelbimą dėl
privalomųjų higienos mokymų.

2

Pasidomėti galimybėmis kurti
skautišką stalo ţaidimą
bendradarbiaujant su „Brain
Games“.

3

Pasirūpinti prizais Realybės šou
„Specialistas“ nugalėtojams.

4

Pasidomėti viešbučių
konferencijų salių ir furšeto
kainomis Suvaţiavimo
vakarinei daliai.

5

Pasirūpinti padėkos Konkurso
dovanomis komisijos nariams ir
vedėjui.

6.

Pasidomėti reikalingu
įgarsinimu ir ilgosios pertraukos
programa.

7.

8.

9.

10.

Pasirūpinti
padėkomis
ir
diplomais Konkurso ir konkurso
„PATS PATS“ nugalėtojams.

Terminas

Atsakingas
asmuo

Iki 2015 01 17

Milda
Bacevičiūtė

Iki 2015 02 03

Domas
Nutautas ir
Milda
Bacevičiūtė

Ţr. XIV-P-20
protokolo 1
punktą

Suaugusiųjų
skyrius su
Ieva
Ţilinskiene

Ţr. XIV-P-20
protokolo 1
punktą

Iki 2015 01 17

Komentarai
Ţr. XIV-P-20
protokolo 1
punktą

Iki kito posėdţio

Benita
Mincevičiūtė

Ţr. XIV-P-20
protokolo 3
punktą

Iki 2015 01 17

Ieva
Ţilinskienė

Ţr. XIV-P-20
protokolo 2
punktą

Iki 2015 01 17

Benita
Mincevičiūtė

Iki 2015 01 17

Justina
Lukaševičiūtė
ir Benita
Mincevičiūtė

Ţr. XIV-P-20
protokolo 2
punktą
Ţr. XIV-P-20
protokolo 2
punktą

Iki 2015 01 17

Akvilė
Milkevičiūtė

Ţr. XIV-P-20
protokolo 2
punktą

Kreiptis dėl paramos į
„Lazertron“, „Expedicija.lt“,
„Miegantys drambliai“.

Iki 2015 01 17

Kornelijus
Bertulis

Ţr. XIV-P-20
protokolo 2
punktą

Pasirūpinti specialybių
informacijos ir metodikos

Iki 2015 02 03

Suaugusiųjų

Pasirūpinti Konkurso
fotografavimu, filmavimu ir
viešinimu.

Ţr. XIV-P-20
protokolo 1

susisteminimu ir
apipavidalinimu.

11.

12.

Susisiekti su R. Jurkšaite ir
patyrusių skautų stovyklos
organizatoriais dėl galimybės
sujungti LJD ir Pat. skautų
stovyklą.

Perţiūrėti patyrusių skautų
suvaţiavimo nutarimus dėl
naujos programos.

skyrius

Iki 2015 02 03

Iki 2015

Perţiūrėti savanorystės sutartis.
13.

Iki 2015 02 03

Susisiekti su S. Bialoglovaite
dėl receptų knygai.
14.

Iki 2015 02 03

Domas
Nutautas

Domas
Nutautas

punktą
Ţr.XIV-P-19
protokolo 1
punktą.
Jaunimo
programos
skyrius.
Ţr.XIV-P-19
protokolo 1
punktą.
Jaunimo
programos
skyrius.

Ieva
Ţilinskienė

Ţr.XIV-P-19
protokolo 2.2.
punktą.

Vaiva
Juškevičiūtė

Ţr.XIV-P-19
protokolo
1
punktą. Vyr.
skautininkės
pavaduotoja
kraštams.

Priedas Nr. 3
Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveiktas darbas,
priskiriamas
kadencijos
uždavinio
įgyvendinimui

Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai
Organizacijos
atstovavimas

Finansinio
stabilumo
užtikrinimas

Einamieji darbai,
nepriskiriami
jokio uždavinio
įgyvendinimui

Nuveikto darbo rezultatas (su
komentarais)

2014 12 04
Pristatyta dabartinė LS situacija. Dar kartą
dalyvavimas LSOAS inicijuotas deklaracijos ir Šimtmečio
posėdyje.
susitarimo pasirašymas. Nuspręsta visų
skautiškų organizacijų deklaraciją ir
Šimtmečio susitarimą pasirašyti 2015 02 16.

Parengta ir
redaguota LS
Pirmijos metinė
veiklos ataskaita.

2014 12 15
susitikimas su
Ţemaitijos skautų
organizacijos vyr.
skautininku A.
Byčiumi.

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uţdavinio
įgyvendinimui.

Kalbėta apie Skautybės Šimtmetį, bendras
veiklas, LSOAS veiklas, deklaraciją.
Suderintos pozicijos.

BTU ugnelės
dalinimas 2014 12
21-23

Dalinta BTU ugnelė: Vilniaus Katedros
aikštėje, Vilniaus m. savivaldybėje, LR
Prezidentūroje, ŠMM, Ugdymo plėtotės
centre, JRD, LIJOT'e. Dalinant ugnelę įvyko
keli pokalbiai su LIJOT prezidentu M.
Zakarka, Ugdymo plėtotės centro
direktoriumi G. Vaideliu ir JRD direktoriumi
M. Kuliavu. Pasidalinta kuo gyvena LS, kokie
lūkesčiai, papasakota apie naują strategiją ir
naujus iššūkius. Ugdymo plėtotės centras
pakvietė dalyvauti jaunimo programos darbo
grupėje.

Parengtos
ataskaitos.

Parengtos tarpinė, ketvirčio ir metinės
ataskaitos projektui "Skautiškas tiltas tarp
Lietuvos ir išeivijos".

Parengtas projektas
su B. Mincevičiūte.

Parengtas projektas Kultūros ministerijai
konkursui "Graţių dainelių daug girdėjau
2015" daliniam finansavimui.

Parengtos
ataskaitos.

Parengtos projekto "Kritinis mąstymas"
ataskaitos uţ spalio-gruodţio mėn.

Parengtos
ataskaitos.

Parengta ketvirčio ir metinė JRD institucinio
projekto ataskaitos.

Pavaduotojos nacionaliniams renginiams ataskaita už nuveiktus darbus
Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Nuveiktas darbas,
priskiriamas kadencijos
uždavinio įgyvendinimui

LS vadovų
suvažiavimas
Parengtas Suvaţiavimo
skelbimas www.skautai.lt

Nuveikto darbo
rezultatas (su
komentarais)

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui
Parengtas projektas Kultūros
ministerijai konkurso "Graţių
dainelių daug girdėjau 2015"
daliniam finansavimui.

Išsiųstas laiškas LK
Strateginės komunikacijos
departamento direktoriui
Sauliui Guzevičiui dėl
pranešimo suvaţiavimo metu

Ieškota Baltic Jamboree
ambasadoriaus
Marijampolės krašte
Laukiama atsakymo

Susisiekta su Šv. Mato
gimnazijos direktoriumi dėl
salės, sutartas susitikimas ir
galutinis detalių suderinimas

Konkursas
Gražių dainelių
daug girdėjau

Sudalyvauta Panevėţio krašto
atrankiniame ture (2014 11
28)
Atrinkti 4 kolektyvai
P. Tamolė dalyvaus ir
praves konkurso finalą

Susisiekta su br. Pauliumi
Tamole ir pasitikslinta dėl jo
galimybės pravesti dainų
konkurso finalą

Susisiekta su AB "Skinija" bei "Skinija" ir "Kaligrafas"
UAB "Kaligrafas" dėl konkurso sutiko remti dainų
rėmimo
konkursą savo
produkcija bei
finansiškai

BTU

Susisiekta su S. Krutuliu dėl
komendanto darbo.

S. Krutulis bus
konkurso
komendantas.

Nuolat palaikomas ryšys su
LS atstovais darbo grupėje,
sprendţiami einamieji darbai

Pasirūpinta ţvakėmis
BTU dalijimui Vilniaus
katedros aikštėje

Surastas LS atstovas laidai
apie BTU Marijos radijuje

Pokalbyje dalyvavo
Vaiva Juškevičiūtė

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
Informacinis laiškas Kraštų
seniūnams (2)
Pokalbis Marijos radijuje apie
Betliejaus taikos ugnį
Dalyvavo BTU pamaldose.

Suaugusiųjų skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Nuveiktas darbas,
priskiriamas
kadencijos uždavinio
įgyvendinimui

Skatinti ir įvertinti
savanorišką darbą

Konkurso "Tikrojo mazgo Nominuoti 12 vadovų 4
riteris" organizavimas
nominacijose. Paskelbtas

Nuveikto darbo rezultatas (su
komentarais)

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui

balsavimas.
Stiprinti ţmogiškųjų SS sueiga - padėka uţ
išteklių vadybą
metų darbą.
organizacijoje

Kompetencijų
įgijimo modelio
įtvirtinimas

Susirašinėjimas su
vertėjomis "Skautų
vadovo įgūdţių"
leidiniams

3 skyriaus narės dalyvavo
sueigoje.
Viena profesionali vertėja galėtų
išversti leidinį "Empower
yourself", vertėja-praktikantė
galėtų išversti vadovo įgūdţių
knygelę.

Komunikacijos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai
Vidinė
komunikacija

Nuveiktas darbas,
priskiriamas kadencijos
uždavinio
Nuveikto darbo rezultatas (su
įgyvendinimui
komentarais)

Padėjom P.Dabrilai
parengti prezentaciją
tartautiniam susitikimui.

Informacijos kanalų
internete prieţiūra

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

Specialistas

Skyriaus nariai aktyviai padeda
realybės šou "Specialistas"
komandai.

Naujienlaiškis

Parengtas ir išsiųstas
naujienlaiškis.

Kalėdiniai sveikinimai
nariams

Parengti šventiniai sveikinimai
mūsų nariams FB ir skautatinklyje

Dalyvavimas
išplėstiniame Jaunimo
reikalų tarybos posėdyje

Akvilė posėdyje atstovavo LS,
pasisėmė idėjų įvairių LS projektų
finansavimui, pakvietė KAM
atstovą į LS vadovų suvaţiavimą.

Skyriaus sueiga ir
mokymai apie
komunikacijos strategiją

Įvyko LS Tarybos pirmininkės J.
Astrauskaitės mokymai ir trumpa
skyriaus sueiga po jų. Dalyvavo 4
KS, 1 URS ir 1 AK nariai.

BTU pagalba

Įvairi pagalba su BTU akcijos
organizavimu.

Kita

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui

Jaunimo programos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai
Stiprinti
skyriaus
veiklą /
Jaunimo
programos
vystymas

Nuveiktas darbas,
priskiriamas kadencijos
uždavinio įgyvendinimui

Einamieji darbai,
Nuveikto darbo rezultatas
nepriskiriami jokio
(su komentarais)
uždavinio įgyvendinimui

Pakalbėta su Aiste
Praškevičiūte dėl galimybės
prisidėti prie JPS jaunesniųjų
skautų programos komandos

- Aistė prisijungė prie
jaunesniųjų skautų
programos komandos,
kurioje kol kas ji yra, tad yra
lyg koordinatorė (apie tokią
poziciją nekalbėta)
- Pakalbėta apie stalo

Kauno krašto vadovų
posėdije trumpai pristatyta
jaunimo programos vystymo
kryptys.
Parodytas "Learning by
doing" pavyzdinis
neskautiškas(!) video, kaip

ţaidimų idėjas. Nutarta
gerą mūsų metodo pavyzdį.
paieškoti vilkams tinkančių https://www.youtube.com/wa
adaptuoti ţaidimų (galimai
tch?v=g0O6VAbnDt8
su daugiau judesio, kad kaip
"Party Alias" vietoj "Alias")
Jaunimo
programos
vystymas

Jaunimo
programos
vystymas

Susisiekta su Gabija
Didţiokaite dėl galimybės
prisidėti prie JPS skautų arba
patyrusių skautų programos
komandos

Gabija prisijungė prie skautų BTU ugnelės dalinimas su
programos komandos
Pirmija.

Apie ţaidimą:
- Ţaidimas ţaidţiamas
sklitimis (bent dvi skiltys),
todėl geriausiai būtų
tinkamas skautų arba
patyrusių skautų
draugovėms.
- Ţaidimo pabaigoje skiltis
pasiekia tam tikrą rezultatą,
Išanalizoutas WOSM skilčių
kuris yra it "skiltiškumo"
stalo ţaidimas
rodiklis.
Derinama su SS ir Ieva dėl
(http://oldsite.scout.org/en/info - Ţaidime numatyta, kad
naujų specialybių emblemų
rmation_events/library/youth_p skiltis periodiškai ţaidţia šį
gaminimo GDDG konkursui.
rogramme/patrol_system_boar ţaidimą ir siekia vis geresnio
d_game)
"skiltiškumo" rodiklio.
Planai:
- Susisiekti su kūrėjais dėl
ţaidimo detalių patikslinimo,
pateiktose taisyklėse ne
viskas aišku
- Išbandyti ţaidimą su
patyrusių skautų ir skautų
draugovėmis

Stiprinti
skyriaus
veiklą /
Jaunimo
programos
vystymas

Susitikta su Jore ir
padiskutuota apie Jaunimo
programos atnaujinimo
strategiją

Riedlentininko specialybės
sukūrimas.

Jaunimo
programos
vystymas

Perţiūrėtos kelios paskaitos iš
Pasaulinės skautų
konferencijos Slovėnijoje apie
jaunimo programą,
Domėtasi įvairiais edukaciniais
metodais.

Patyrusių skautų štabo
palaikymas. Gintarė dirba
asmeniškai, Domas padeda
Gintarei.

Jaunimo
programos
vystymas

Uţsiregistruota į TEDxVilnius
Kids

Užsienio ryšių 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

Toliau vyksta darbas delegacijos
komandoje. Baigėsi pilnamečių
savanorių registracija,
uţregistruoti trys savanoriai.
Taip pat delegacijoje yra du
vaikų vadovai. Oficiali dalyvių
registracija vyksta iki kovo
mėnesio, šiuo metu yra keturi
dalyviai. Vyksta atviručių
pardavimas, uţ surinktas lėšas
bus finansuojama dalis
delegacijos išlaidų.

Skyriaus narys P.Dabrila
dalyvavo LiJOT ir Baltarusijos
Nac. Jaunimo tarybos susitikime,
kuriame atstovavo LS,
papasakojo apie organizacijos
veiklas bei bendradarbiavimą su
Baltarusijos skautais.

Baltic Jamboree

Toliau vyksta darbas delegacijos
komandoje. Parengta medţiaga
ambasadoriams. Šiuo metu jau
įvykę susitikimai su BJam
ambasadoriais (kraštų atstovais)
Panevėţyje ir Šiauliuose.
Planuojami susitikimai ir kituose
kraštuose, kol kas neturime
ambasadorių Tauragėje ir
Alytuje. Šiuo metu į stovyklą yra
uţsiregistravę: 17 dalyvių, 2
vadovai ir 2 savanoriai. Visi
dalyviai iš Marijampolės.

Europos skautų fondui pateikta
LS Kauno krašto Nemuno tunto
projekto "Skrajūnė" ataskaita.
Projektas buvo finansuotas
birţelio mėnesį. Projektas
sėkmingai įgyvendintas.

Roverway 2016

Prie skyriaus prisijungusi naujoji
narė sesė Inga Rainytė tapo
Roverway 2016 stovyklos, kuri
vyks Prancūzijoje, delegacijos
atstove. Inga toliau rūpinsis
informacijos apie stovyklą
sklaida bei komandos rinkimu.

Pateiktas oficialus narystės
sustabdymo raštas ICCS.
Planuojamas skype pokalbis su
organizacijos vadovais dėl
galimos tolimesnės narystės
stabdymo būdų.

Informacijos
sklaida

Komunikacija su
uţsienio
skautiškomis
organizacijomis

Išsiųstos elektroninės Kalėdinių
ir Naujametinių sveikinimų
atvirutės uţsienio skautiškoms
organizacijoms ir pavieniams
asmenims - kontaktams.

11 Vilniaus skautų dalyvavo
susitikime su skautais iš
Nebraskos, JAV ambasadoje
Vilniuje. Susitikimo metu
vadovas J.Sideravičius pristatė
Llietuvos skautiją ir jos veiklas.
Dalyviai ţaidė lietuviškusamerikietiškus ţaidimus,
bendravo bei keitėsi atributika.
URS kontaktavo su ambasada,
surado susitikimo dalyvius ir
atsakingą vadovą.

Informacijos
sklaida

Tarptautinis
naujienlaiškis

Atsinaujino ir išėjo gruodţio
mėnesio naujienlaiškis apie

BTU ugnelės dalinimas su
Pirmija

Stiprinti vienetų
tarptautiškumą

World Scout
Jamboree
Japonija

Stiprinti vienetų
tarptautiškumą
bei poziciją
Baltijos šalyse

Stiprinti vienetų
tarptautiškumą
bei poziciją
Baltijos šalyse

artėjančius tarptautinius
renginius. Naujienlaiškį paruošė
ir toliau ruoš nauja URS narė
sesė Agnė Dambrauskaitė, šiuo
metu gyvenanti Škotijoje.

URS tinklo
palaikymas

Skautų forumo
mokymai

Gruodţio mėn. įvyko pirmoji
Skautų forumo 2015 dalis.
Dalyvavo apie 14 dalyvių iš
Vilniaus, Šiaulių (1),
Marijampolės (1), Kauno (1).
Dalyviai parengė tris jaunimo
įgalinimo projektus, kurių
kuravimu uţsiims forumo
mokymų vedėjai. Planuojama
antra dalis nukelta į rudenį.
Kitąmet galimai nevyks naujos
kartos mokymai, o vyks antroji
šių metų dalis. Svarstoma šiuos
mokymus daryti kas dvejus
metus.

Ūkio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Nuveiktas darbas,
priskiriamas kadencijos
uždavinio
Nuveikto darbo rezultatas (su
įgyvendinimui
komentarais)

IT priežiūra

Išspręsta problema

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui

Kartu su D. Nutautu išspręstos
serverio problemos, dėl ko nuo
metų pradţios būtume likę be LS
puslapių ir el. pašto dėţučių.

Paramos pritraukimo skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Nuveiktas darbas,
Nuveikto darbo
priskiriamas kadencijos rezultatas (su
uždavinio įgyvendinimui komentarais)

Einamieji darbai, nepriskiriami
jokio uždavinio įgyvendinimui
Išsiųsti Jamboree rėmimo atvirutes
Surasta parama GDDG konkurso:
UNO parkas, Pik-nik, Flinto leidykla,
Alma litera, Skinija, Kaligrafas,
Tarzanija, Šviesos leidykla.

Mokymų skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai

Nuveiktas darbas,
priskiriamas kadencijos
Nuveikto darbo rezultatas (su
uždavinio įgyvendinimui
komentarais)

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui

Stiprinti

Susisiekta su UAB "Verslo Suderinti mokymai vasario 22d.

Vedėja dalyvavo Lijot

ţmogiškųjų
išteklių vadybą

aljansas" dėl privalomųjų (po suvaţiavimo), ~24 dalyvius, 7 padėkos vakare
higienos mokymų
eur ţmogui, vieta - skautų namas.
pravedimo
Reikia Pirmijos patvirtinimo.
Vedėja dalyvavo BTU
ekumeninėse
pamaldose

Administracinio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Skyriaus
kadenciniai
uždaviniai
Bendravimas su
nariais

Nuveiktas darbas,
priskiriamas
kadencijos uždavinio
įgyvendinimui

Nuveikto darbo
rezultatas (su
komentarais)

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui

Kalėdiniai sveikinimai
nariams

Išsiųsti Kalėdiniai
sveikinimai ir dovanos
nariams.

Parengtos sąskaitos
Raudonajam kryţiui ir
nariams.

Narystės patvirtinimas

Nacionaliniai M. Maţvydo
bibliotekai perduota skautiškos
Išsiųstos SMS ţinutės
literatūros 4 knygos po du
nariams susimokėjusiems egzempliorius ir 2 diskus
nario mokestį uţ 2015 m. fondui.
Administruota nacionalinė
būstinė.

Narystė

Skyriaus
administravimas

Parengtas ir paskelbtas
sąrašas vienetų
susimokėjusių nario
mokestį uţ 2015 m.

Atlikti einamieji darbai.

Išsiųstos paţymos
kraštams apie vienetus
turinčius balso teisę.

Parengti dokumentai projektų
konkursams.

Išsiųsti prašymai
kraštams dėl vienetų
ţiniaraščių patikslinimo.

Parengtas raštas šimtmečio
monetai.

Atnaujintas kontaktų
ţemėlapis norintiems
tapti nariais.

Parengta 2014 metų namo
finansinė ataskaita ir
palyginimas su 2013 metais.

Parengti struktūrinių
vienetų paţymėjimai.

Parengti ir išsiųsti prašymai
GDDG paramai gauti.

Parengta metinė
ataskaita.
Parengtas Pirmijos
protokolas.
Parengti nauji įgaliojimai
veiklos tęsimui.

