LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŢIO
PROTOKOLO IŠRAŠAS
2015 10 08 Nr. XV-P-07
Kaunas
Posėdţio pirmininkė: Ieva Ţilinskienė
Posėdţio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė
Dalyvauja: 8 LS pirmijos nariai.
Dalyviai: Justina Lukaševičiūtė, Benita Mincevičiūtė, Domas Nutautas, Inga Rainytė, Eglė
Šidlauskaitė, Dovilė Vinkevičiūtė, Monika Ţemaitaitytė, Ieva Ţilinskienė (Priedas Nr. 1).
Svečiai: Saulius Arlauskas.
Darbotvarkė:
1. Dėl skyriaus nuveiktų ir planuojamų darbų;
2. Dėl Lietuvos skautijos Pirmijos, Tarybos ir komisijų išplėstinio posėdţio;
3. Kiti klausimai.
1. SVARSTYTA. Skyrių nuveikti ir planuojami darbai.
Planuojami darbai (Priedas Nr. 2)
Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3)
LS Komercinio renginio ataskaita (Priedas Nr. 4)
2. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos Pirmijos, Tarybos ir komisijų išplėstinis posėdis.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
3. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
3.1. Išplėstinis posėdis su LS Taryba.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
Planuojama data posėdţiui su LS Taryba š. m. spalio 24-25 dienomis, Palūšėje.
Kitas posėdis š. m. lapkričio 11 d. Vilniuje.
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

Apklausa dėl sąskrydţio
koncepcijos

5

Terminas

Atsakingas
asmuo

2015 11 01

Ieva
Ţilinskienė ir
Eglė
Šidlauskaitė

Ţr. XV-P-03
protokolo 1
punktą

2015 11 01

Eglė
Šidlauskaitė
ir Ieva
Ţilinskienė

Ţr. XV-P-04
protokolo 2
punktą

2015 11 01

Ieva
Ţilinskienė

Ţr. XV-P-04
protokolo 2
punktą

2015 12 31

Dovilė
Vinkevičiūtė

Ţr. XV-P-06
protokolo 2
punktą

Komentarai

Priedas Nr. 3
Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus
Nuveikta veikla ir jos
rezultatai

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui

Strategijos
prioritetas

Strategijos uždavinys

#4
PRIORITETAS.
Naujų narių
pritraukimas

2015 09 10 susitikimas su
mokymų koordinatore Milda
4.2. Bendradarbiauti su
2015 09 10 pasirašyta
Bacevičiūte. Aptartas
institucijomis gerinant
bendradarbiavimo sutartis su
dabartinis LS mokymų
sąlygas naujų vienetų
LR Krašto apsaugos ministerija. modelis, sudėliotos gairės
steigimuisi
tolimesnei veiklai. Aptarti
einamieji reikalai.

#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).

#5
PRIORITETAS.
Skautybės
šimtmetis

2015 09 23 kartu su T. Broga
dalyvavimas LR Seimo Švietimo
ir kultūros komiteto posėdyje,
kur buvo pristatytas Skautybės
šimtmetis. Komiteto siūlymas
buvo neskelbti atskirai
Skautybės judėjimo metų, o
5.2. Panaudoti šimtmetį įtraukti į valstybės Šimtmečio
Organizuotas ir kuruotas
skautų įvaizdţio
programą. 2015 09 28
WOSM atstovo Kevin
stiprinimui
vykusiame LR Seimo posėdyje Camilleri vizitas.
buvo nepritarta komiteto
siūlymui ir klausimas dėl
Skautybės judėjimo metų
paskelbimo perduotas Jaunimo
ir sporto komisijai. Kada įvyks
artimiausias komisijos posėdis neaišku.

#4
PRIORITETAS.
Naujų narių
pritraukimas

2015 10 01 kartu su T. Broga
susitikimas su LR Ministru
4.2. Bendradarbiauti su Pirmininku Algirdu Butkevičiumi.
Organizuotas ir kuruotas LS
institucijomis gerinant
Aptartos bendradarbiavimo
gimtadienis ir LS 20-mečio
sąlygas naujų vienetų
gairės. Toliau nuspręsta dirbti
konferencija.
steigimuisi
su Ministro Pirmininko patarėju
J. Pankausku. Susitikimas su
patarėju įvyko 2015 10 08.

#4
PRIORITETAS.
Naujų narių
pritraukimas

2015 09 22 kartu su T. Broga
4.2. Bendradarbiauti su
susitikimas su Lietuvos
institucijomis gerinant
kariuomenės Krašto apsaugos
sąlygas naujų vienetų
savanorių pajėgų karininku
steigimuisi
Tomu Pakalniškiu. Susipaţinta

Pateiktas Erasmus+ projektas
"Jaunimo edukacinis
kongresas", 4 kartą. Pateiktos
JRD ir Uţsienio lietuvių projektų
ketvirčio ataskaitos. Pagalba
administruojant NVŠ projektą,
sutarčių pasirašymai, raštų
teikimai savivaldybėms projekte dalyvauja 1000 LS
vaikų.

2015 09 23 susitikimas su
ŢIS vedėja Dovile
Vinkevičiūte. Aptarti
einamieji skyriaus darbai,
tolimesnės veiklos. Suderinti
tolimesni reikalai ir veiklos
VŠĮ Vilniaus skautų centras.
Kursime edukacines
programas ir siūlysime
visuomenei.

2015 09 21 susitikimas su
LS buhalteriu. Aptartos
ketvirčio finansinės
ataskaitos, NVŠ projektas,
einamieji LS reikalai.

su savanorių veikla. Nuspręsta
2015 11 12 organizuoti
susitikimą Kaune, kuriame
dalyvaus Krašto apsaugos
savanorių pajėgų vadas,
Lietuvoje veikiančių kuopų
vadai, kurio metu bus pristatyta
LS veikla ir struktūra, susitarti
bendradarbiavimo taškai
regioniniu lygmeniu.
2015 09 23 susitikimas su
Monika Ţemaitaityte.
Atributikos poskyrio darbų
perėmimas iš Vilmos
Lenkutytės. Susitarti darbo
principai, reguliarūs
inventorizacijos terminai,
ataskaitų teikimo terminai.
Kartu su ŢIS vedėja Dovile
Vinkevičiūte pradėta
dalyvauti ilgalaikiuose
mokymuose "Andragoginių
kompetencijų tobulinimas
neformaliojo suaugusių
švietimo ir tęstinio
mokymosi organizatoriams
ir koordinatoriams": 2015 09
23-25, 2015 10 06-08.
2015 10 01 susitikimas su
Ateitininkų federacijos
generaliniu sekretoriumi.
Aptartas bendradarbiavimas
dėl BTU.

Jaunimo programos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Strategijos
uždavinys

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

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

Nuveikta veikla ir jos rezultatai

Einamieji darbai, nepriskiriami
jokio uždavinio įgyvendinimui

- Surinkti visų kraštų ir jūrų skautų
konferencijos koordinatoriai skilčių
metams.
- Jiems suteikta reikiama informacija
konkursui palaikyti.
Domas Nutautas dalyvavo
- Parengtos registracijos, sueigų
susitikimuose su WOSM atstovu
raportų formos, patogus atsakymų
Kevin Camilleri.
perţiūrėjimas koordinatoriams.
- skautai.lt paskelbta informacija
konkurso dalyviams.
Pradėti skilčių metai.

1.3. Atnaujinti
jaunimo
programą

Išleistas pirmojo komikso
jaunesniesiems skautams numeris:
https://www.scribd.com/doc/283515

Domas Nutautas dalyvavo LS
20-mečio konferencijoje.

pagal
971/Lazerio-Ir-Tento-nuotykiai-1organizacijos dalis
tikslus didinant
veiklos
patrauklumą
nariams.
1.6. Uţtikrinti
patogų
metodinės
informacijos
pateikimą
vadovams

Išleistas atnaujintas "Jaunesniųjų
skautų vodovo knygos" 3 skyrius Simbolika.
https://www.scribd.com/doc/283513
822/Jaunesni%C5%B3j%C5%B3skaut%C5%B3-vadovo-knyga-3skyrius-simbolika

1.6. Uţtikrinti
patogų
metodinės
informacijos
pateikimą
vadovams

Su Pavel Mikriukov, Ievos
Ţilinskienės ir Eglės Šidlauskaitės
pagalba parengta knyga vadovams:
"Mokomės skautiškai"
http://www.scribd.com/doc/2840569
52/Mokome-s-skautis-kai-Gerosvertyb%C4%97s-naudingi%C4%AFg%C5%ABd%C5%BEiaiir-draugai-visam-gyvenimui

Domas Nutautas dalyvavo LS
gimtadienyje.

Užsienio ryšių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Strategijos
uždavinys

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

Atnaujintas ir publikuotas rugsėjo
1.2. Skatinti
mėnesio tarptautinių galimybių
tarptautinę
naujienlaiškis. Naujienlaiškis toliau
skautišką
koordinuos URS narė
veiklą
A.Dambrauskaitė

A. Klumbys uţregistruotas į Omane
vyksiantį jaunimo susitikimą broliams.

Gautos pirmosios uţklausos
naudojant naują informacijos
sistemą - anketą, ieškant kontaktų
ar kitų atsakymų
(https://docs.google.com/forms/d/1
5QpojWvXTmh_gUsYLw_r6MgGvZ
1.2. Skatinti
ou3eUnUNbV3l8g-mE/viewform).
tarptautinę
Suteikta informacija ieškantiems
skautišką
kontaktų, išsiuntinėtos uţklausos ir
veiklą
toliau perduodami kontaktai
ieškojusiems. Šitaip palengvinome
elektroninių laiškų rašymą - anketa
padeda iš anksto gauti reikalingą
informaciją norint pagelbėti įvairiais
klausimais.

URS narė M.Paulauskaitė ir
B.Uţkurienė (SS) dalyvavo Baltic Sea
Meeting Gdanske, Lenkijoje.
Kasmetiniame subregiono renginyje
LS dalyvauja jau penkti metai iš eilės.
Renginyje palaikome ryšius su
artimiausiais kaimynais bei dalinamės
naujausia informacija, pasiruošimais
konferencijai ar aktualia tema. Šiemet
tema buvo suaugusiųjų ţmonių
valdymas organizacijoje, pristatytas
LS modelis. Ataskaitos ir straipsnis
ruošiami.

Nuveikta veikla ir jos rezultatai

Einamieji darbai, nepriskiriami
jokio uždavinio įgyvendinimui

s. B.Drąsutytė susitiko su savanoriu
neskautu, ieškančiu galimybių
prisijungti prie URS bei skautų
Vilniuje veiklos. Pasiūlyta organizuoti
bei prisidėti prie tarptautinio projekto
Vilniaus krašte arba uţsiimti
smulkesniais darbais URS.
Išsiųsti ir pasirašyti Erasmus+
partnerystės mandatai WOSM
projektuose Training Commissioners
Meeting ir Agora 2016. Lietuvoje vyks
Young Spokesperson event (čia
kaţkur reik įrašyti, nţn ar URS)

Komunikacijos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir jos
rezultatai

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui

4.1. Uţtikrinti
#4 PRIORITETAS.
Įpusėtas skautus
sklandų
Kasdienis Facebook paskyros
Naujų narių
reprezentuojančio
suaugusių
atnaujinimas.
pritraukimas
filmuko įgyvendinimas.
ţmonių įvedimą
Kasdienė skautatinklio prieţiūra.
Lukas Kornelijus Vaičiakas pasirodė ZIP
FM eteryje ir pasakojo apie savanorystę.
Įgyvendinta LS 20-mečio akcija rugsėjo
15 d. dėvėti skautiškus kaklaraiščius.
Įgyvendinta LS 20-mečio viktorina LS
Facebook paskyroje.
Sumaketuota Jaunesniųjų skautų vadovo
knyga. 3 skyrius: Simbolika.
Sumaketuota JPS parengta knyga
Mokomės skautiškai.
Pranešimai spaudai: apie Lietuvos
skautijos 20-metį, skautų 100-mečio
metus.
Bendradarbiavimas su Ateitininkų
federacija reklamuojant BTU projektą.
Skyriaus nario Karolio Martinaičio
organizuojami JOTA-JOTI renginiai
(Vilniuje ir Panevėţyje), kontaktavimas su
radijo mėgėjais, JOTA- JOTI
komunikacija: skautatinklyje ir Facebook.
Vykdomas monitoringas.
Pasivaţinėjimas linksmuoju autobusiuku.

Administracinio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas
#2 PRIORITETAS.
Suaugusių žmonių
savirealizacija per
savanorystę

Strategijos uždavinys

2.4. Techninio ir informacinio
palaikymo savanoriams
uţtikrinimas

Nuveikta veikla ir jos
rezultatai
Suteikta pagalba
nariams dėl skautai.lt ir
skautiškų paštų
administravimo.

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui

Parengtas pirmijos
posėdţio protokolas

Suteikta pagalba
organizacijos vadovams Parengti einamieji
ir savanoriams
organizacijos
einamaisiais klausimais dokumentai
Išsiųsti naujienlaiškiai
nariams

#7 PRIORITETAS.
Versli organizacija

#3 PRIORITETAS.
Narystės vertė

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

3.1. Sustiprinti narystės LS
vertinimą narių tarpe

Paskelbta informacija
apie nacionalinės
būstinės darbo laiką

Bendrauta su
draudimu ir Estijos
organizacija dėl narių
gydymo sąskaitų
padengimo

Administruota ir
priţiūrėta nacionalinė
būtinė

Parengtos III
ketvirčio ataskaitos

Bendrauta su "Galley
group" dėl uţsakomojo
renginio Tauragėje

Bendrauta su Janina
Ţvirblyte Paslavičiene dėl NFŠ
krepšelių projekto

Susitikta su M.
Ţemaitaityte dėl
tolimesnio
bendradarbiavimo.

Bendrauta su Kauno
savivaldybe dėl NFŠ
krepšelių komisijos

Atlikta skautiškos
parduotuvės
inventorizacija.

Suteiktos
konsultacijos
asmenims norintiems
prisijungti prie
organizacijos veiklos

Pradėta derinti
pardavimai ir akcijos
Kalėdiniam sezonui.

Administruota LS
nacionalinė būstinė

Organizauotas LS 20sis gimtadienis ir
konferencija.

Pradėtas nac.
būstinės remontas.

Organizuotas WOSM
atstovo Kevin Camilleri
vizitas.

Išrašytos sąskaitos
faktūros.

