LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŢIO
PROTOKOLO IŠRAŠAS
2015 04 25 Nr. XV-P-02
Panevėţys

Posėdţio pirmininkė: Ieva Ţilinskienė
Posėdţio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė
Dalyvauja: 6 LS pirmijos nariai.
Dalyviai: Beatričė Leiputė, Justina Lukaševičiūtė, Domas Nutautas, Eglė Šidlauskaitė, Dovilė
Vinkevičiūtė, Ieva Ţilinskienė (Priedas Nr. 1).
Darbotvarkė:
1. Dėl skyriaus nuveiktų ir planuojamų darbų;
2. Kiti klausimai.
1. SVARSTYTA. Skyrių nuveikti ir planuojami darbai.
Planuojami darbai (Priedas Nr. 2)
Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3)
Vyriausioji skautininkė.
Pristato: Ieva Ţilinskienė.
Nuveikti darbai (Priedas Nr. 3)

Jaunimo programos skyrius.
Pristato: Domas Nutautas.
Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3)
Komunikacijos skyrius.
Pristato: Eglė Šidlauskaitė.
Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3)
Uţsienio ryšių skyrius.
Pristato: Beatričė Leiputė.
Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3)
Administracijos skyrius.
Pristato: Justina Lukaševičiūtė.
Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3)

Suaugusiųjų skyrius.
Pristato: Dovilė Vinkevičiūtė.
Skyriaus nuveikti darbai (Priedas Nr. 3).

2. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
2.1. Kitas posėdis.
Pristato: Ieva Ţilinskienė.
Planuojama data posėdţiui š. m. geguţės 21 diena, Vilniuje.
Posėdţio pirmininkė:

Ieva Ţilinskienė

Posėdţio sekretorė:

Justina Lukaševičiūtė

Priedas Nr. 3
Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir
jos rezultatai

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio uždavinio
įgyvendinimui
AS deklaracijos pasirašymas
2015 03 11 susitikimas su N. Malkevičiene
2015 03 12 susitikimas su LS nacionalinės
būstinės ūkvedţiu K. Bertuliu dėl pareigybinių
2015 03 12 susitikimas su LS buhalteriu dėl
darbo ateinančiais metais
Parengtas projektas JRD "Bendradarbiaukime ir
draugaukime" (išeivių projekto veiklos)
KAM sutartis pasirašyta
AS posėdis
Jūrų skautų gimtadienis
Panevėţio sezono atidarymas
Išplėstinio turinio organizavimas
Lijot'o darbo grupė 03.30
Lijot'o konferencija 04.01.-04.02 "Jaunimo NVO ir
valdţios sektorių partnerystė"
Skype call su Rakučiu dėl KAM'o
Parengtos sąmatos pagal patvirtintą JRD
institucinį projektą ir išeivių projektą
Padaryti namų darbai Lijot'o darbo grupės
ŢŪM susitikimas dėl "Augink savo kraštą"

Jaunimo programos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
uždavinys

#1 PRIORITETAS. Jaunimo
programa, ugdanti
pilietiškumą,
bendruomeniškumą ir
skatininati jaunų žmonių
įsitraukimą

Savaitgalinis renginys
su patyrusių skautų
1.4. Stiprinti jaunimo štabu. Išspręstos
AS deklaracija
įgalinimą
pagrindinės
organizacinės
problemos.
1.3. Atnaujinti
jaunimo programą
pagal organizacijos
tikslus didinant
veiklos patrauklumą

Nuveikta veikla ir
jos rezultatai

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui

Strategijos prioritetas

Pradėtas daryt pirmo
jaunesniųjų skautų
komikso scenarijus,
iliustravimas.

Ketvirčio ataskaitos
pildymas

nariams.
Su Visvaldu Varţinsku
Nakvynės, transporto sutarta dėl sueigos derinimas dėl 8th
paskaitos Kauno krašto
European EM Forum. skautams dėl naujo tunto
įkūrimo.
Pilietinio pasirengimo
programos griaučių
formavimas su Tadu
Kavaliausku ir Tomu
Čebatorium.

Išplėstiniame pirmijos ir
tarybos posėdyje su
strateginiu komitetu
perţiūrėti nuveikti ir
planuojami darbai, sutarti
pagrindiniai akcentai.

Pasiruošimas seniūnų
sueigai - apie
"budėjimą"

Užsienio ryšių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos prioritetas

#1 PRIORITETAS.
Jaunimo programa,
ugdanti pilietiškumą,
bendruomeniškumą ir
skatininati jaunų žmonių
įsitraukimą

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir jos
rezultatai

Einamieji darbai, nepriskiriami
jokio uždavinio įgyvendinimui

1.2. Skatinti
tarptautinę
skautišką
veiklą

VPD specialybė: Baigtos
specialybės sueigos su
skaučių draugove Vilniuje. Iki
šiol sėkmingai specialybę
išlaikė 16 vilkų ir skautų.
s.B.Drąsutytė parengė
specialybės metodikos
juodraštį, remiantis patirtimi
vykdant sueigas. Ššiuo metu
ieškoma pat.skautų
draugovė, norinti inicijuoti
sueigas ir siekti VPD
specialybės.

BJAM: Delegacijos komanda
Š.Montvilas, R. Pozniakovas ir
stovyklos štabo narė
M.Paulauskaitė dalyvavo
susitikime Tartu, Estijoje.
Susitikimo metu aptarta detali
stovyklos programa, kiti
techniniai klausimai. Iš viso
stovyklos mokestį sumokėjo: 88
dalyviai, 12 vadovų, 15
savanorių, 1 delegacijos
vadovas, 2 pastovyklių guru.
WSJ: pasibaigus registracijai,
stovyklos mokestį sumokėjo: 2
dalyviai, 2 IST, 1 delegacijos
vadovas.
Išleistas balandţio mėnesio
naujienlaiškis, kuruojamos
naujienos skautai.lt ir FB
paskyroje.
Erasmus+: pasirašytos
partnerystės vadovų mokymams
Bulgarijoje; skautų centrų
vadovų susitikime Čekijoje
(dalyvaus J.Dragūnas),
Sscouting Train Orchestra
vagono tesiąmajam projektui;
Europos savanorių tarnyba
(EST): išsiaiškinta, jog LS
baigėsi siunčiančios

organizacijos akreditacija.
Sieksime gauti naują akreditaciją
artimiausiam terminui spalio 1
dieną. s. Silvija Bialoglovytė,
norinti savanoriauti Bulgarų
skautų organizacijoje, projekte
dalyvaus kaip org. SALTES
siunčiama savanorė, kurie sutiko
vietoj LS tapti projekto
partneriais. Dokumentai
pasirašyti, lauksime agentūros
sprendimo.

Suaugusiųjų skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos prioritetas

#1 PRIORITETAS.
Jaunimo programa,
ugdanti pilietiškumą,
bendruomeniškumą ir
skatininati jaunų žmonių
įsitraukimą

#4 PRIORITETAS. Naujų
narių pritraukimas

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir jos
rezultatai

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui

1.5. Vykdyti
jaunimo
programos
įgyvendinimo
stebėseną

Padaryta seniūnų ir
draugininkų anketų duomenų
analizė: palyginti dviejų metų
kraštų seniūnų ataskaitų
duomenys, panagrinėti
draugininkų atsakymai.
Draugininkų anketos analizė
davė daug įţvalgų apie kitokį
klausimų formulavimo
patobulinimus. Padaryti
grafikai, kol kas Pirmijai ir
Tarybai nepateikta.

Sudalyvauta AS
deklaracijos pasirašymo
renginyje

Susitikimas su Alku
Paltaroku ir Egle
Šdliauskaite (KS vedėja) dėl
skautų populiarinimo
Atsirado vienas savanoris per
visuomenėje. Aptartas
skelbimą savanoryste.lt, dirba
straipsnių planas, nutarta
su seniūnų ir draugininkų
organizuoti skautiškų
anketų duomenų analize.
nuotraukų parodą Siemens
arenoje balandţio 28geguţės 28. Derinami su
tuo susiję darbai.
Skype call su Švedijos
skautų organizacija dėl
Baltic Value Based
Leadership mokymų ir
galimų partnerių iš Lietuvos.

Komunikacijos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos prioritetas

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir jos
rezultatai

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio

įgyvendinimui
#2 PRIORITETAS. Suaugusių
žmonių savirealizacija per
savanorystę

2.4. Techninio ir
informacinio
palaikymo
savanoriams
uţtikrinimas

#4 PRIORITETAS. Naujų narių 4.4. Pasiekti
pritraukimas
augimo tikslus
#1 PRIORITETAS. Jaunimo
programa, ugdanti
pilietiškumą,
bendruomeniškumą ir
skatininati jaunų žmonių
įsitraukimą

2% akcija: parengtos
instrukcijos ir padėkos
atvrutės

Predėtas
bendradarbiavimo
dialogas su Šaulių ir
Ateitininkų
organizacijomis

Parengtos ppt
prezentacijos, pradėtas
Kiekvieną dieną
bendravimas dėl skautus atnaujinama LS
reprezentuojančio filmuko facebook paskyra
sukūrimo

1.6. Uţtikrinti
patogų metodinės Atlikta pirmojo ketvirčio
informacijos
komunikacijos kanalų
pateikimą
analizė. Trūksta išvadų.
vadovams

Indėlis organizuojant
„Skautai neskautams“
parodą
Parengti trys Lietuvos
skautiją
reprezentuojantys
stendai
Išėjimai į spaudą:
„Skautai - neskautams“
ir Pavasario šventės
tema
Parengtas balandţio
mėnesio naujienlaiškis
vadovams
Kiekvieną dieną
priţiūrimas skautatinklis

Administracinio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Strategijos uždavinys

#2 PRIORITETAS.
2.4. Techninio ir informacinio
Suaugusių žmonių
palaikymo savanoriams
savirealizacija per
uţtikrinimas
savanorystę

Nuveikta veikla ir jos
rezultatai

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui

2% akcija: išsiųsti
laiškai, parengtos
instrukcijos, parengtos
padėkos atvirutės

AS deklaracija

Parengti įgaliojimai
kraštų seniūnams dėl
stojimo sutarčių
pasirašymo

Išrašytos ir priimtos
sąskaitos faktūros

Suteikta pagalba
nariams dėl skautai.lt ir
skautiškų paštų
administravimo.

Parengti prašymai
pavasario šventei ir
patyrusių skautų
stovyklai

Parengti ir išsiųsti

Parengti pirmijos

naujienlaiškiai ir
Velykiniai sveikinimai
nariams ir partenriams.

7. Uţtikrinti stabilų finansavimą
baziniam organizacijos veiklos
administravimui (Svarbiausių
#7 PRIORITETAS. asmenų DU, patalpų išlaikymas,
Versli organizacija ryšiai, buhalerinės ir IT
paslaugos, suvaţiavimo
organizavimas, Pirmijos ir
Tarybos posėdţiai).

tarybos protokolai

Parengta veiklos
ataskaita WOSM

Padėta organizuoti
Tarybos ir Pirmijos
išplėstinį posėdį

Padėta rengti projektai:
Kultūros ministrų tarybai,
Vydūno fondui,
Erasmus+ Parengtas
projektas Reliniginės
šalpos fondui

Parengti einamieji
dokumentai, raštai,
sutartys, atlikti kiti
biuro darbai

Parengtos ir išsiųstos
padėkos organizacijos
Uţregistruoti ir patvirtinti
rėmėjams, draugams,
LS įstatai
renginių
organizatoriams.
Padaryta atributikos
inventorizacija.

Parengta I ketvirčio
ataskaita

Pardavinėta atributika
Suvaţiavimo metu ir
parengta pardavinėti
Pavasario šventės metu

Pagalba organizuojant
valtininkų,
privalomuosius
mokymus

Padarytas WOSM prekių Pagalba organizuojant
ir uniformų uţsakymai
Pavasario šventę

#3 PRIORITETAS.
Narystės vertė

3.1. Sustiprinti narystės LS
vertinimą narių tarpe

Pradėti pasiruošimo
darbai organizacijos
auditui

Bendravimas su KPKC

Administruotas nario
mokestis ir suteikta
narytės informacija
Pavasario šventės
dalyvių registracijai

Parengti dokumentai
LiJOT asamblėjai
Sutvarkytas rūsys,
namo archyvai, namo
santechnikos einamieji
darbai.
Tvarkytas namo vidus
ir išorė
Administruoti namo
renginiai

