LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŢIO
PROTOKOLO IŠRAŠAS
2015 05 21 Nr. XV-P-03
Vilnius

Posėdţio pirmininkė: Ieva Ţilinskienė
Posėdţio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė
Dalyvauja: 6 LS pirmijos nariai.
Dalyviai: Milda Bacevičiūtė, Beatričė Leiputė, Justina Lukaševičiūtė, Domas Nutautas, Benita
Mincevičiūtė, Ieva Ţilinskienė (Priedas Nr. 1).
Svečiai: Milda Kulakauskaitė.
Darbotvarkė:
1.
2.
3.
4.

Dėl skyriaus nuveiktų ir planuojamų darbų;
Dėl Lietuvos skautijos 2015 m. vadovų sąskrydţio;
Dėl Lietuvos skautijos 20 gimtadienio;
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).
Pavasario šventės įvertinimas (Priedas Nr.4).
NUTARTA.
Justina Lukaševičiūtė parengs apklausas dėl Pirmijos posėdţio ir nacionalinio savanorių
savaitgalio. Taip pat LS kraštų stovyklų lankymo grafiką.
Skyrių koordinatoriai parengs narių sąrašą ir atsiųs jį administracijos skyriui.
Eglė Šidlauskaitė ir Ieva Ţilinskienė susisieks su Panevėţio kraštu dėl Pavasario šventės
ataskaitos, gerosios patirties perdavimo.
Ţmogiškųjų išteklių skyrius.
Pristato: Milda Bacevičiūtė.
Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3).

NUTARTA. Ţmogiškųjų išteklių skyrius susisieks su Vaiva Juškevičiūte dėl leidţaimų
knygų turinio, kad knygos nebūtų tokios pačios.

Jaunimo programos skyrius.
Pristato: Domas Nutautas.
Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3)
NUTARTA. Domas Nutautas, Ieva Ţilinskienė ir Eglė Šidlauskaitė paskelbs informaciją dėl
knygos Rudyard Kipling „Dţiunglių knyga“ įsigijimo sąlygų bei paskelbs informaciją iš
knygos „Jaunesniųjų skautų vadovo knyga“ kaip suderinti šių knygų veiklą vienete.
Komunikacijos skyrius.
Pristato: Eglė Šidlauskaitė.
Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3)
NUTARTA. Eglė Šidlauskaitė parengs patyrusių skautų stovyklos kvietimą vadovams.
Eglė Šidlauskaitė suderins reklamos „Augink“ turinį, modelius (įtrauks jaunesniuosius
skautus)
2. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos 2015 m. vadovų sąskrydis.
Pristato: Benita Mincevičiūtė.
NUTARTA. Justina Lukaševičiūtė parengs registracijos formą. Benita Mincevičiūtė
rūpinasi rėmėjais ir svečiais. Ţmogiškųjų išteklių skyrius rūpinasi prgrama.
3. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos gimtadienis.
Pristato: Benita Mincevičiūtė.
NUTARTA. Benita Mincevičiūtė ir Dovilė Vinkevičiūtė susisieks su LR Seimo
administracija dėl patalpų.
Benita Mincevičiūtė atliks konferencijos pasiruošimo darbus (furšetas, koncertas, atributika,
kavos pertraukos, rėmėjai).
4. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
Kitas posėdis birţelio 17 dieną.
Posėdţio pirmininkė:

Ieva Ţilinskienė

Posėdţio sekretorė:

Justina Lukaševičiūtė

Priedas Nr. 2
Eil.
Nr.

Uţduotis

1

Parengti apklausas

2

Parengti stovyklų lankymo
grafiką

3

PŠ ataskaita ir geroji patirtis

4

Susisiekti su V. Juškevičiūte dėl
knygų leidimo

Terminas

Atsakingas
asmuo

Komentarai

2015 05 30

Justina
Lukaševičiūtė

Ţr. XV-P-03
protokolo 1
punktą

2015 05 30

Justina
Lukaševičiūtė

Ţr. XV-P-03
protokolo 1
punktą

2015 08 22

Ieva
Ţilinskienė ir
Eglė
Šidlauskaitė

2015 08 22

ŢIS

Ţr. XV-P-03
protokolo 1
punktą

2015 05 30

Domas
Nutautas,
Ieva
Ţilinskienė ir
Eglė
Šidlauskaitė

Ţr. XV-P-03
protokolo 1
punktą

Ţr. XV-P-03
protokolo 1
punktą
Ţr. XV-P-03
protokolo 2
punktą

5

„Dţiunglių knyga“ viešinimo ir
informacijos platinimo

6.

Kvietimas į Pat. Skautų
stovyklą vadovams

2015 05 30

Eglė
Šidlauskaitė

Registracija į Sąskrydį

2015 05 30

Justina
Lukaševičiūtė

Kito posėdţio

Benita
Mincevičiūtė
ir Dovilė
Vinkevičiūtė

7.

8.

9.

LS konferencijos patalpos
Vilniuje

Ţr. XV-P-03
protokolo 1
punktą

Ţr. XV-P-03
protokolo 3
punktą

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

Strategijos uždavinys

Nuveikta veikla ir
jos rezultatai

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio uždavinio
įgyvendinimui

#7
PRIORITETAS.
Versli
organizacija

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

Parengtas ir
pateiktas
Erasmus+
projektas Jaunimo
programos
kongresui.

2015 05 16 dalyvavimas
Rietavo Vykinto draugovės
gimtadienyje.

#7
PRIORITETAS.
Versli
organizacija

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

Pasirašyta JRD
institucinio projekto
sutartis. Pasirašyta
Uţsienio lietuvių
projekto sutartis.

2015 05 13 susitikimas KAM'e
su viceministru A. Valiu dėl
bendradarbiavimo ir sutarties
atnaujinimo. Nuspręsta iki 2015
06 01 suderinti sutarties turinį.

#7
PRIORITETAS.
Versli
organizacija

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

Pateiktas projektas
Lietuvos mokinių
neformaliojo
švietimo centrui dėl
dalinių veiklų
finansavimo.

Suderintas bendradarbiavimo
tekstas su ŢŪM. 2015 05 21
pasirašyta bendradarbiavimo
sutartis.

Uţpildytos LS turimos
programos Kvalifikacijos
tobulinimo programų ir renginių
registre.
2015 05 11 Skype call dėl LS
tarptautinio audito. Suderinta
audito darbotvarkė. Aptarti
iškilę klausimai ruošiantis
auditui. Auditas vyks birţelio 67 d., Kaune.
Surastas ir deleguotas asmuo į
darbo grupę dėl internetinio
balsavimo. LS darbo grupėje
atstovaus Lukas Kornelijus
Vaičiakas. LS pozicija šiuo
klausimu bus derinama su LS
Taryba.
Surasta geltona kaklaraiščių
medţiaga, uţsakyti
kaklaraiščiai. Derinamos
medţiagos dėl pigesnių
atstovavimo kaklaraiščių.

Parengti 2 info laiškai kraštų
seniūnams.

Jaunimo programos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveikta veikla ir jos
Strategijos uždavinys
rezultatai

Strategijos prioritetas

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

Kartu su Visvaldu Kaukų
draugovei pravesta įkvepianti
sueiga apie draugoves, tuntus.
Pasiūlėme pagalvoti ar patys
nenorėtų dalyvauti tunto
kūrime, palaikyme.
1.4. Stiprinti jaunimo
įgalinimą

Kaukams suderinta
savaitgalinė praktika su Kauno
Ţaliakalnio progimnazija.
Geguţės 29-31d. jie kartu su
viena ketvirtokų klase vaţiuos
prie jūros, kur bus atsakingi uţ
mokslo metų pabaigos
šventimą. Tikslas nuo rudens
mokykloje steigti skautų
draugovę.
JPS koordinatorius dalyvavo
EM Forum Antalijoje, Turkijoje.

1.3. Atnaujinti jaunimo
programą pagal
organizacijos tikslus
didinant veiklos
patrauklumą nariams.

- Nuo LS'o pristatyta patyrusių
skautų tarybos iniciatyva;
- Geresnis jaunimo programos
supratimas;
- Kitų Europos NSO/NSA narių
kontaktai susijusių su jaunimo
programa, jos atnaujinimu;
- Kitų Europos NSO/NSA
jaunimo programų gerosios
patirtys, sunkumai;
- Tarptauinė patirtis;

1.2. Skatinti tarptautinę Susitikta su Beta, vėliau Jore
skautišką veiklą
aptart EM Forum.
1.1. Stiprinti skilčių
sistemą, ugdyti
demokratijos,
lyderystės,
atsakomybės ir
bendradarbiavimo
įgūdţius

Šiaulių patyrusiems skautams
pravesti savaitgaliniai
skautiškos lyderstės mokymai.
Mokymus padėjo vesti Titas
Gurskis ir Rūta Račkauskaitė
iš Kaukų draugovės.

Užsienio ryšių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus

Einamieji darbai,
nepriskiriami
jokio uždavinio
įgyvendinimui

Strategijos
prioritetas

Strategijos Nuveikta veikla ir
uždavinys jos rezultatai

"Survival Kit".
Parengtos gairės ir
pamatai URS leidiniui
- atmintinei, kurioje
bus informacija
vienetams, kaip reikia
#1 PRIORITETAS.
pradėti organizuoti
Jaunimo programa,
tarptautinį projektą ar
1.2. Skatinti
ugdanti
kitokią veiklą,
tarptautinę
pilietiškumą,
pasiruošti išvykimui,
skautišką
bendruomeniškumą
ką reikia ţinoti prieš,
veiklą
ir skatininati jaunų
per ir po kelionės.
žmonių įsitraukimą
Leidiniui parengti
labai trūksta ţmonių,
dauguma skyriaus
narių uţsiėmę
delegacijų kuravimu,
kurios atima daug
resursų.
VPD plėtra. Kernavės
tunto pat. skaučių
draugovė savo
iniciatyva ėmėsi VPD
specialybės. Vilkų ir
skaučių draugovei,
sėkmingai
1.2. Skatinti
praėjusiems
tarptautinę
specialybės veiklas
skautišką
įteiktos naujai
veiklą
parengtos ir
pagamintos VPD
specialybės
emblemos. Baigiama
ruošti specialybės
įgyvendinimo
metodika vadovams.

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui

Bendradarbiavimas su KS: Pagalba KS
maketuojant LS atributiką anglų kalba:
pataisytas tekstas skirtukams, kurie atiduoti
gamybai. URS prašymu skautai.lt mygtukas
"English" iškeltas į pirmą puslapį (anksčiau
buvo paslėptas), pakoreguota ir atnaujinta
informacija apie LS anglų kalba. URS
prašymu sukurtas ir skautai.lt patalpintas
baneris "Tarptautinės galimybės", vedantis į
skautai.lt URS projektą. Projekte atnaujinta
dokumentų skiltis, atnaujinta informacija apie
naujausius aktualius straipsnius.
http://www.skautai.lt/group/wall/groupId/376

GSAT. Palaikoma komunikacija su WOSM ir
išorinės audito įmonės atstovais dėl LS audito
- vertinimo, vyksiančio birţelio 6-8 dienomis
Kaune. Turinį ir technines detales koordinuoja
I.Ţilinskienė ir J.Lukaševičiūtė

BJAM. Delegacijos
komanda susitiko su
URS vedėja
Pavasario šventės
metu, aptarti
tolimesni darbai.
1.2. Skatinti Beveik visa
tarptautinę delegacija (trūksta
Pradėtas rinkti tarptautinių renginių ir stovyklų
skautišką
keletos ţmonių)
archyvas.
veiklą
surinkti FB į vieną
grupę, kurioje
platinama tiesioginė
informacija. Surastas
naujas BJAM
pastovyklės vadovas
L.Vaičiakas keičia

A.Čenkų vadovaujant
pastovyklei "Vėjas".
Pastovyklei "Milda"
vadovaus s.
A.Dambrauskaitė.
Išleistas geguţės
1.2. Skatinti
mėnesio
tarptautinę
naujienlaiškis
skautišką
"Tarptautinės"
veiklą
galimybės
Padėta pasiruošti
tarptautiniems
renginiams
turinio/atstovavimo
prasme: Agora
dalyvei
E.Šidlauskaite,
1.2. Skatinti
Educational Methods
tarptautinę
Forum dalyviui
skautišką
D.Nutautui ir
veiklą
YOUROPE
Vokietijoje delegacijai
(E.Šidlauskaitė,
M.Paulauskaitė,
T.Gurskis,
U.Skorupskaitė,
I.Rainytė)
Intercamp Lenkija. 12
LS narių dalyvaus LS
ir Lenkijos skautų
org. ZHP projekte
"The Neighbours
2.0". Projektą
finansuoja Lietuvos ir
Lenkijos draudimo
bendradarbiavimo
fondas. Projekto
metu dalyviai
1.2. Skatinti
bendraus su 12-os
tarptautinę
skautų Lenkijos
skautišką
grupe, dalyvaus
veiklą
tarptautinėje
stovykloje Intercamp,
lankysis istorinėse
vietose, kultūrinės,
tradicijų dalinimosi
veiklos. Delegacijai
vadovauja sesė
J.Jaselskytė iš
Klaipėdos krašto.
Išsiųstas kvietimas
tiek atskirai nuo LS

Skautų forumas. Antrai daliai ieškoti partneriai
iš Suomijos po komandos susirinkimo visgi
nusprendė atsisakyti pasiūlymo dėl didelės
darbų apkrovos. Su WOSM derinamas šio
renginio finansavimas, išsiųstas preliminarus
biudţetas, laukiama atsakymo. Bus ieškoma
kitų galimų partnerių.

lietuvių kalba, tiek
nuo ZHP Lietuvos
ambasadoriui
Lenkijoje atvykti į
stovyklos atidarymo
ceremoniją (nei vieni
atsakymo negavo)
Sukontaktuota su
Irena Valatkevičiene,
kuri sutiko sąskrydţio
metu pravesti
1.2. Skatinti vadovams sesiją apie
tarptautinę Erasmus+ iniciatyvą
skautišką
tarptautinėms
veiklą
veikloms.
I.Valatkevičienė
patikslins savo
uţimtumą artėjant
renginiui.

Suaugusiųjų skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir jos
rezultatai

Diskutuota dėl knygos
naujiems vadovams,
#2 PRIORITETAS. 2.4. Techninio ir nuspręsta naudotis
Suaugusių
informacinio
Tauragės krašto
žmonių
palaikymo
"Brėkštos" vyr.skaučių
savirealizacija per savanoriams
būrelio sudarinėjama
savanorystę
uţtikrinimas
knyga, ją paredaguojant ir
pritaiknt visiems
kraštams.

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui
Kartu su KS suorganizuota foto paroda
"Skautai neskautams", skirta LS
20mečiui. Paroda atidaryta 04.28
Siemens arenoje, atidaryme dalyvavo
apie 100 ţmonių, daugiausia skautai.
Organizuotos įvairios veiklos, skautiška
loterija. Po parodos atidarymo ţenkliai
pagausėjo registracija į "Skautai
neskautams" stovyklas, taip pat
atsirado naujų skautais norinčių tapti
vaikų.
Dalyvavimas Ţemaiyijos skautų
organizacijos stovykloje "Pabusk",
05.09-11, Ţemaitijoje. Dalyvavo 6 LS
atstovai, organizuotas šaudymo lankais
uţsiėmimas.
Specialybių akademija: surasti
specialybių vadovai, kartu su JPS
aptartos stovyklos detalės.
Aptarta preliminati vadovų sąskrydţio
koncepcija.

Administracinio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Strategijos uždavinys

Nuveikta veikla ir
jos rezultatai

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio

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

#7 PRIORITETAS.
Versli organizacija

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

7. Uţtikrinti stabilų finansavimą
baziniam organizacijos veiklos
administravimui (Svarbiausių
asmenų DU, patalpų išlaikymas,
ryšiai, buhalerinės ir IT paslaugos, Pardavinėta
suvaţiavimo organizavimas,
atributika Pavasario
Pirmijos ir Tarybos posėdţiai).
šventės metu
Padarytas WOSM
prekių uţsakymai ir
išsiųstos LS
uniformos nariams

Susisiekta su Kauno
karininkų Ramove dėl
salės LS gimtadienio
vadovų konferencijai
rugsėjo 11 d.

Parengta atributika
tarptautinėms
delegacijoms ir vietos
reprezentacinėms
grupėms.

Parengti einamieji raštai

Pradėti pasiruošimo
darbai organizacijos
auditui
Išrašytos sąskaitos
#3 PRIORITETAS.
Narystės vertė

3.1. Sustiprinti narystės LS
vertinimą narių tarpe

Administruotas nario
mokestis ir parengta
informacija apie
Išsiųstos padėkos
naują sezoną.
atvirutės nariams

Priedas Nr. 4
LS Pavasario šventės 2015 m. Panevėţys
Pirmijos ataskaita

INFORMACIJA:
Nuo 2015 m. Pavasario šventės organizatoriai bus skelbiami metai pries šventę. Organizuojančio
krašto pavadinimas bus išgraviruojamas simboliniame varpe, kuris keliaus iš rankų į rankas.

REKOMENDACIJOS:
Registracija.
Iš ankstinė ir vietos registracija turėtų vykti sklandţiau. Pradedant registraciją svarbu sutikrinti
informaciją, kad registruojantis dalyviai suteiktų visa informaciją ir nereiktų papildomų
uţklausų. Renginio vietos registracija turi būti gerai sukoordinuota, jei yra galimybė daryti ją
elektroniniu būdu.
Vadovai.
Vadovai, kurie atsiveţa vaikus, turėtų gauti atskirą programą, organizatoriai turėtų pasirūpinti
savanoriais vadovais, kurie keliautų į programą su vaikais kol vadovai dalyvauja jiems skirtoje
programoje.
Kraštų seniūnų sueiga – organizuoti kitu metu, kad seniūnai galėtų dalyvauti programoje.

