LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŢIO
PROTOKOLO IŠRAŠAS
2015 09 09 Nr. XV-P-06
Vilnius

Posėdţio pirmininkė: Ieva Ţilinskienė
Posėdţio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė
Dalyvauja: 6 LS Pirmijos nariai.
Dalyviai: Justina Lukaševičiūtė, Benita Mincevičiūtė, Domas Nutautas, Eglė Šidlauskaitė,
Dovilė Vinkevičiūtė, Ieva Ţilinskienė (Priedas Nr. 1).
Darbotvarkė:
1. Dėl skyriaus nuveiktų ir planuojamų darbų;
2. Dėl Lietuvos skautijos 20-mečio konferencija
3. Kiti klausimai.
1. SVARSTYTA. Skyrių nuveikti ir planuojami darbai.
Planuojami darbai (Priedas Nr. 2)
Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3)
NUTARTA: Suaugusiųjų skyrius padarys apklausą organizacijos nariams nuo 16 metų dėl
sąskrydţio koncepcijos formavimo.
2. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos 20-mečio konferencija.
Pristato: Benita Mincevičiūtė.
NUTARTA:
Eglė Šidlauskaitė susisieks su Jokūbu Giedraičiu dėl organizacijos himno giedojimo
konferencijos atidarymo ceremonijoje.
Justina Lukaševičiūtė pasirūpins dovanomis pranešėjams, vedėjams bei konferencijos
globėjo padėjėjai.
Ieva Ţilinskienė nuveš fotografijų parodą į Seimą, kiti Pirmijos nariai padės penktadienį ją
parengti pristatymui.
Benita Mincevičiūtė susisieks su Gintautu Taoru ir toliau kontaktuos su pranešėjais.
Justina Lukaševičiūtė pasirūpins Kevin Camilleri pranešimo vertimu į lietuvių kalbą.
3. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
3.1. SVARSTYTA. Kitas posėdis.
Pristato: Ieva Ţilinskienė.

NUTARTA: Kito posėdţio ir Pirmijos neformalaus susitikimo data bus išrinkta elektroninio
balsavimo būdu.
3.2. SVARSTYTA. WOSM Europos regiono komiteto nario vizitas.
Pristato: Ieva Ţilinskienė.
Posėdţio pirmininkė:

Ieva Ţilinskienė

Posėdţio sekretorė:

Justina Lukaševičiūtė

Priedas Nr. 2
Eil.
Nr.

1

Užduotis

PŠ ataskaita ir geroji patirtis

2

Skautų aido leidyba

3

Strategijos
veiklos
atnaujinimas su Tarybos
strateginiu komitetu

4

Pirmijos apklausa dėl
posėdţio ir susitikimo

5

Apklausa dėl sąskrydţio
koncepcijos

Terminas

2015 11 01

2015 11 01

Atsakingas
asmuo
Ieva
Ţilinskienė ir
Eglė
Šidlauskaitė

Komentarai

Eglė
Šidlauskaitė
ir Ieva
Ţilinskienė

Ţr. XV-P-04
protokolo 2
punktą

Ţr. XV-P-03
protokolo 1
punktą

2015 11 01

Ieva
Ţilinskienė

Ţr. XV-P-04
protokolo 2
punktą

2015 09 30

Justina
Lukaševičiūtė

Ţr. XV-P-06
protokolo 3
punktą

2015 12 31

Dovilė
Vinkevičiūtė

Ţr. XV-P-06
protokolo 2
punktą

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

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
Nuveikta veikla ir jos rezultatai
uždavinio
įgyvendinimui

4.2. Bendradarbiauti su
institucijomis gerinant
sąlygas naujų vienetų
steigimuisi

Dalyvavimas priėmime pas
Nuncijų. Kalbėta su Ateitininkų
federacija apie BTU 2015 metais.
Susitarta su A. Butkevičiumi dėl
susitikimo rudenį. Suderinta su
seimo nariu R. Dagiu dėl salės
LS 20-mečio. konferencijos
Seime. Prisistatyta ŠMM
ministrei.

2015 07 25 dalyvauta
LS jūrų skautų regatoje
Klaipėdoje. Išlydėta ir
pasitikta LS komanda
regatoje.

5.1. Prisidėti prie
skautiškų organizacijų
vienybės puoselėjimo

Liepos 1-20 d. dalyvauta JRD
projekto rėmuose oficialiame
vizite lankant Lietuvių skautų
sąjungos skautus Australijoje.
Skaitytas pranešimas liepos 6 d.
minėjime, dalyvauta skautų
vadovų posėdţiuose Melburne ir
Sidnėjuje. Sudėliotas veiksmų
planas 2015 metams. Aptartos
bendradarbiavimo galimybės ir
skautų mainų programa.

2015 07 30 dalyvauta
LR Prezidentūroje
kuriamo naujo
Valstybės paţinimo
centro interviu, kur
buvo pasakojama apie
įgūdţius įgijamus
skautaujant.

3.1. Sustiprinti narystės
LS vertinimą narių tarpe

Aplankytos Tauragės, Telšių,
Utenos, jūrų skautų vasaros
stovyklos. Pristatyta LS
gimtadienio koncepcija, priminta
apie LS strategiją ir naujų vienetų
kūrimą.

Padėta organizuoti LS
vadovų sąskrydį, LS
20-mečio. konferenciją
ir LS 20-mečio.
gimtadienio šventę.

4.3. Aktyvuoti buvusius
vadovus

Aplankyta Šeimų stovykla, kurioje
buvę vadovai buvo raginami tapti Uţpildytas JRD
kuratoriais savo kraštuose ir
projektų veiklų grafikas
pagalbininkai steigiant naujus
III ir IV ketvirčių.
vienetus.

#6
PRIORITETAS.
Organizacijos
valdymo
efektyvumo
užtikrinimas

4.2. Bendradarbiauti su
institucijomis gerinant
sąlygas naujų vienetų
steigimuisi

2014 08 24 pasirašyta trišalė
bendradarbiavimo sutartis su
Ateitininkų federacija ir Šaulių
sąjunga dėl bendrų veiklų
vykdymo, organizacijų veiklų
viešinimo. Artimiausias
planuojamas susitikimas dėl
veiksmų plano susidėliojimo 2015
10 12.

Tvarkomi dokumentai
savivaldybėms dėl LS
atitikimo NVŠ
krepšeliams.

#7
PRIORITETAS.
Versli
organizacija

7. Uţtikrinti stabilų
finansavimą baziniam
organizacijos veiklos
administravimui
(Svarbiausių asmenų DU,
patalpų išlaikymas, ryšiai,

2015 09 03 dalyvauta seminare
apie Neformaliojo vaikų švietimo
krepšelių projektą. Šį projektą
vykdoma LS nacionaliniu mastu.
Projektą kuruoja: R. Dumčiūtė, J.
Ţvirblytė-Paslavičienė, I. Gorytė.

Lietuvos Kultūros
Taryba finansavo
projektą "Graţių
dainelių daug girdėjau".
Pateikti 2 projektai
finansavimui gauti

Strategijos
prioritetas

#4
PRIORITETAS.
Naujų narių
pritraukimas

#5
PRIORITETAS.
Skautybės
šimtmetis

#3
PRIORITETAS.
Narystės vertė

#4
PRIORITETAS.
Naujų narių
pritraukimas

buhalerinės ir IT
paslaugos, suvaţiavimo
organizavimas, Pirmijos ir
Tarybos posėdţiai).

(ŠMM ir Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijai). Abu
projektai nefinansuoti.

Jaunimo programos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus

Strategijos prioritetas

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

Strategijos uždavinys

1.5. Vykdyti jaunimo
programos įgyvendinimo
stebėseną

Nuveikta veikla ir jos
rezultatai
Išsiųsta apklausa
stovyklos "Gelbstint
eilinę vyšnią" dalyviams
ir vadovams.
Iš surinktų atsakymų
išvados dar nepadarytos.

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

Sudaryta jaunimo
programos uţdavinių
matrica - "Ugdymo
uţdaviniai amţiaus
grupėms pagal raidos
dimencijas".
Ji pristatyta per vadovų
sąskrydį, vadovų
nuomonė teigiama, tikisi
ir pagalbinių metodinių
priemonių, pavyzdţiui,
veiklų duomenų bazės.

1.1. Stiprinti skilčių
sistemą, ugdyti
demokratijos, lyderystės,
atsakomybės ir
bendradarbiavimo
įgūdţius

Kartu su ŢIS organizuota
"Specialybių akademija".
Stovykla vertinama labai
gerai.
Dalyvavo:
- 32 vaikai;
- 4 specialybių vadovai;
- 4 štabo nariai;

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

Jaunesniųjų skautų
programos grupė ruošia
komiksą. Pirmąjį
planuojama paleisti per
jaunesiųjų skautų dieną spalio 4 d.

1.1. Stiprinti skilčių
sistemą, ugdyti
demokratijos, lyderystės,
atsakomybės ir
bendradarbiavimo
įgūdţius

Po kelių susitikimų kartu
su Pavel Mikriukov
paruošta skilčių metų
koncepcija, pagalbinė
metodinė knygelė
vadovams kaip skautauti
skiltimis.
Apie artėjančius metus

Einamieji darbai,
nepriskiriami
jokio uždavinio
įgyvendinimui

Su Pirmijos nariais
dalyvauta Baltic
Jamboree Estijoje.

parašytas straipsnis
skautai.lt.
Surinkta namaţa dalis
krašto skilčių metų
koordinatorių.

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

Baltic Jamboree Estijoje. LS
atstovavo ir stovykloje dalyvavo
116 LS narių. Delegacijos
komanda sąskrydţio metu turėjo
aptarimą, skirtą reziumuoti
delegacijos organizavimą metų
eigoje. Remiantis šio aptarimo
rezultatais, bus išleisti patarimai
delegacijų į tarptautines stovyklas
vadovams. Stovyklą aplankė
Pirmijos komanda: B. Leiputė, B.
Drąsutytė, D. Nutautas, J.
Lukaševičiūtė

Organizuojamas ir
kuruojamas WOSM
Europos komiteto nario dr.
Kevin Camilleri vizitas
Lietuvoje. Prie vizito
organizavimo prisideda I.
Ţilinskienė, URS nariai, J.
Lukaševičiūtė ir kiti.

World Scout Jamboree. Penkių
ţmonių delegacijai vadovavo
D.Urbanavičius ir D.Vinkevičiūtė,
šiuo metu laukiama delegacijos
vadovų ataskaitos bei straipsnio
skautai.lt. Vadovams padėkota
sąskrydţio metu.

Liepos mėn. skype
pokalbio metu nutarta tęsti
JOTA - JOTI iniciatyvas,
plečiantis į kitus kraštus.
Spalio mėn. Vilniuje ir
Panevėţyje vyks JOTAJOTI renginiai. Iniciatyvas
koordinuoja K. Martinaitis ir
jungtinė komanda.

Vadovų sąskrydţio metu URS
nuveiktos veiklos:
- Sesija "Erasmus+ galimybės".
Sesiją vedė regioninės JTBA
konsultantės D. Mikelinskienė ir E.
Budrytė. Sesijos metu pristatytos
programos galimybės projektų
finansavimui.
- Sesija "Tarptautiniai skautiški
renginiai ir projektai". Sesijos
metu pristatyti du URS leidiniai
(ţr. ţemiau).
- Sukurtas ir paleistas
"Tarptautinis lagaminas", kuriame
galima rasti visą reikalingą
informaciją ir priemones, norint
įgyvendinti PD specialybę.
Lagaminas iškeliavo į Panevėţio
kraštą, po trijų savaičių bus
perduotas sekančiai draugovei,

kol apkeliaus visą Lietuvą.
- Sąskrydţio metu reklamuota
galimybė prisijungti prie Roverway
stovyklos 2016 m. Prancūzijoje.
Išleisti ir baigiami maketuoti du
URS leidiniai: 1. Pasaulio draugo
(PD) specialybės aprašas ir idėjos
įgyvendinimui. 2. Tarptautiniai
skautiški renginiai ir projektai patarimai norintiems dalyvauti ir
organizuoti. Leidiniai pristatyti
sąskrydyje rugpjūčio mėn.
- Oficiliai padėkota BJam, WSJ ir
Lenkijos "Intercamp" delegacijų
vadovams.
LS (per SALTES) dalyvauja EVS
projekte su Bulgarijos skautais.
Rugsėjo 6 d. pas Bulgarijos
skautus Varnoje savanoriauti
išvyko sesė S. Bialoglovytė.
Savanorystė truks metus, projektą
kuruoja ilgamečiai LS partneriai
Bulgarijoje.

Žmogiškųjų išteklių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveikta veikla ir jos
rezultatai

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui

Iš dalies parengtas pagalbinių
priemonių rinkinys naujam
vadovui: aprašytos temos,
sutarta su iliustratore, aptartas
dizainas. Juodraštas pateiktas
Pirmijai ir Tarybai, šiuo metu
pagal pastabas koreguojamas.

- Skyriaus vedėja dalyvavo
dviejose diskusijose apie
"Adult resources" WSJ
Japonijoje: apie kompetencijų
sistemos kūrimą ir apie
suaugusių ţmonių lyderystę.
Diskusijose buvo pasidalinta
Kolumbijos ir Pietų Afrikos
respublikos pavyzdţiais,
pristatyta kompetencijų
modelio teorija.

4.3. Aktyvuoti
#4 PRIORITETAS. Naujų
buvusius
narių pritraukimas
vadovus

Įvyko šeimų stovykla.

- Bendradarbiaujant su JPS ir
KS, suorganizuota LS
specialybių akademija. ŢIS
rūpinosi instruktorių suradimu.
Iš pradţių surasti 9
instruktoriai, 5 iš jų (3 iš jų KAM atstovai) atkrito
paskutinę savaitę, akademija
įvyko su 4 specialybėmis, bet
vertinama labai gerai.

#1 PRIORITETAS.
Jaunimo programa,
ugdanti pilietiškumą,

Pakoreguota kasmetinė
draugininkų apklausa, įtraukta
naujų klausimų arba patikslinti

Strategijos prioritetas

Strategijos
uždavinys

4.1. Uţtikrinti
sklandų
#4 PRIORITETAS. Naujų
suaugusių
narių pritraukimas
ţmonių
įvedimą

1.5. Vykdyti
jaunimo
programos

bendruomeniškumą ir
skatininati jaunų
žmonių įsitraukimą

#2 PRIORITETAS.
Suaugusių žmonių
savirealizacija per
savanorystę

įgyvendinimo
stebėseną

esami. Artimiausiu metu
ketinama apklausą paleisti.
Taip pat ir apklausą
tuntininkams.

- Suorganizuotas kasmetinis
LS vadovų sąskrydis. Skyrius
rūpinosi sąskrydţio programa.
Programa - akademijos
principu, t.y. visos sesijos buvo
2.2. Nuolatinio mokymai aktualiomis temomis.
vadovų
Skyrius vedė temą "Vadovų
tobulėjimo
motyvacijos prieţastys,
sistemos
galimybės ir grėsmės", padėjo
vystymas
temoje "Budrumo skatinimas
jaunimo programoje".
Programoje tris sesijas vedė ir
KAM atstovai. Sąskrydţio
įvertinimas pateiktas Pirmijai,
bendras vertinimas - geras.

Komunikacijos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos prioritetas
#1 PRIORITETAS. Jaunimo
programa, ugdanti
pilietiškumą,
bendruomeniškumą ir
skatininati jaunų žmonių
įsitraukimą

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla Einamieji darbai, nepriskiriami jokio
ir jos rezultatai uždavinio įgyvendinimui

1.2. Skatinti
tarptautinę
skautišką
veiklą

Lietuvos skautijos dvidešimtmečio
vidinė ir išorinė komunikacija:
Baltic Jamboree pranešimai spaudai apie gimtadienį ir
vidinė ir išorinė konferenciją, ţiniasklaidos atstovų
komunikacija
kvietimas, 3 Facebook įvykiai, jų ir LS
Facebook puslapio atnaujinimai,
skautatinklio naujienos.
Skautai ZIP FM eteryje kiekvieną
pirmadienį visą vasarą
Skyriaus nario Karolio Martinaičio
organizuojami JOTA-JOTI renginiai
(Vilniuje ir Panevėţyje), kontaktavimas
su radijo mėgėjais, JOTA- JOTI
komunikacija: skautatinklyje ir
Facebook.
LS vadovų sąskrydţio vidinė ir išorinė
komunikacija
Skautiškų specialybių akademijos
vidinė komunikacija
Vidinė ir išorinė komunikacija projekte
"Tautiška giemė aplink pasaulį"
Kas dieną atnaujinama Lietuvos
skautijos Facebook paskyra

Administracinio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus

Strategijos prioritetas

Strategijos uždavinys

Einamieji darbai,
Nuveikta veikla ir jos nepriskiriami jokio
rezultatai
uždavinio
įgyvendinimui
Suteikta pagalba
nariams dėl skautai.lt ir
skautiškų paštų
Parengtas pirmijos
administravimo.
posėdţio protokolas

#2 PRIORITETAS.
Suaugusių žmonių
savirealizacija per
savanorystę

Suteikta pagalba
organizacijos
2.4. Techninio ir
vadovams ir
informacinio palaikymo savanoriams
savanoriams uţtikrinimas einamaisiais
klausimais

Parengti dokumentai
Raudonajam kryţiui

Išsiųsti naujienlaiškiai
nariams

Kartu su URS parengta
LS 2014 m. dokumentai
WOSM apie
organizacijos veiklą ir
pakeitimus įstatuose.

Pardavinėta atributika
Kauno, Marijampolės,
Panevėţio, Šiaulių,
Tauragės, Telšių,
Vilniaus ir jūrų skautų
kraštų stovyklose

Parengti einamieji
organizacijos dokumentai

Paskelbta informacija
Įkeltos naujos prekės į apie nacionalinės
skautišką parduotuvę būstinės darbo laiką

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

Išsiųstos naujos
uniformos

Pavaduota vyr.
skautininkė: Susitikta su
LR Seimo pirmininke
L.Grauţiniene, Lietuvos
ambasadoriumi Estijoje
N. Tamkevičium,
pristatytos ataskaitos
JRD ir mokinių,
parengtas ir išsiųstas
projektas SOCMIN

Administruota ir
priţiūrėta nacionalinė
būtinė

Organizuota LS 20mečio konferencija

Priimti nauji
nuomininkai
nacionalinės būstinės I
aukšte

Bendrauta su Guoda
Vaitkevičiūte dėl
paramos organizacijai
Sąskrydţio ir
Konferencijos metu

Pradėtas naujas nario
mokesčio rinkimo
etapas uţ 2016 m.,
parengta informacija
apie nario mokesčio

Bendrauta su Vilniaus
bėgimo su vėliavomis
organizatoriais dėl
skautų dalyvavimo
renginyje liepos 6 d.

rinkimo patarimus

#3 PRIORITETAS.
Narystės vertė

3.1. Sustiprinti narystės
LS vertinimą narių tarpe

Bendrauta su Vilniaus
NVO taryba dėl B.
Drąsutytė atrankos. B.
Drąsutytė atrinkta į
Tarybą.

Bendrauta su Telšių
kraštu dėl liepos 6 d.
minėjimo. Pagalba KS
dėl liepos 6 d. renginių
Lietuvoje.

Vykdyta Sąskrydţio
registracija ir narių
informacimas renginio
klausimais

J. Lukaševičiūtė aplankė
Kauno, Vilniaus, oro
skautų, jūrų skautų ir
Kernavės (skautai neskautams) stovyklas.
Bendrauta su vadovais
apie jų problemas ir
prašymus organizacijai.

Kartu su D. Autukiene
suorganizuota atranka
dėl vyresniškumo
laipsnių suteikimo ir
parengti dokumentai
Dalyvauta "Misija Sibiras"
tarybos posėdţiui dėl D. Barsio išlydėtuvėse ir
laipsnių teikimo
pasitikime
Parengti raštai LR
Seimo pirmininkei dėl
susitikimo rugsėjo
mėnesį, skautų 100mečio, kita informacija
susitikimo protokolui

Bendrauta su D.
Mikelinskiene dėl
Vokietijos jaunimo
organizacijos atstovo
susitikimo su vyr.
skautininke rugpjūčio ir
spalio mėn.

Parengti, uţsakyti ir
Priimti Italijos skautai ir
išsiųsti kvietimai į LS
administruota jų
20-mečio konferenciją. viešnagė
Pagaminti ir išsiųsti
nario paţymėjimai

Pagalba organizuojant
Specialybių akademiją

Dalyvauta LS 20-mečio
gimtadienio šventėse
Lietuvoje (Kaunas,
Vilnius, Šilalė,
Organizuotas LS
Jurbarkas, Telšiai)
sąskrydis "Budėk!"
#1 PRIORITETAS.
Jaunimo programa,
ugdanti pilietiškumą,
1.2. Skatinti tarptautinę
bendruomeniškumą ir
skautišką veiklą
skatininati jaunų žmonių
įsitraukimą

Pagalba Baltic
Jamboree
organiatoriams,
padėkų parengimas
Lietuvos
koordinatoriams. Įteikta Bendrauta su "Galley
padėka ir dovana
group" dėl uţsakomojo
Estijos organizacijai
renginio Tauragėje
Bendrauta su Janina
Ţvirblyte - Paslavičiene
dėl NFŠ krepšelių
projekto
Bendrauta su draudimu ir
Estijos organizacija dėl

narių gydymo sąskaitų
padengimo
Parengtos II ketvirčio
ataskaitos
Bendrauta su Armėnijos
skautais dėl narių
dalyvavimo nacionalinėje
stovykloje
Bendrauta su Kauno
savivaldybe dėl NFŠ
krepšelių komisijos
Pagalba organizuojant
WOSM Europos reg.
komiteto nario vizitą
Prangti raštai dėl regatos
dalyvių nakvynės ir
veiklos leidimų
Bendrauta dėl gauto
pasiūlymo perkelti
skautišką parduotuvę po
naujų pavadinimu.
Pasiūlymas atmestas
Bendrauta su savanoriais
norinčiais atlikti praktiką
Lietuvos skautijoje
Suteiktos konsultacijos
asmenims norintiems
prisijungti prie
organizacijos veiklos

