LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLO
2016 04 07 Nr. XIV-P-05
Vilnius

Posėdžio pirmininkė: Ieva Žilinskienė
Posėdžio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė
Dalyvauja: 4 LS Pirmijos nariai.
Dalyviai: Milda Bacevičiūtė, Justina Lukaševičiūtė, Domas Nutautas, Ieva Žilinskienė (Priedas
Nr. 1).
Svečiai: LS Tarybos narys Tomas Čebatorius
Darbotvarkė:
1. Dėl skyriaus nuveiktų ir planuojamų darbų;
2. Dėl artimiausių Lietuvos skautijos renginių;
3. Kiti klausimai.
1. SVARSTYTA. Skyrių nuveikti ir planuojami darbai.
Planuojami darbai (Priedas Nr. 2)
Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3)
Jaunimo programos skyrius.
Pristato: Domas Nutautas.
Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3)
NUTARTA: Domas Nutautas iki 2016 04 14 parengs straipsnį apie jaunimo programą, jos
pertvarkymo procesus.
Domas Nutautas ir Ieva Žilinskienė parengs Šimtmečio Skilčių konkurso registracijos
anketą.
Žmogiškųjų išteklių skyrius.
Pristato: Milda Bacevičiūtė.
Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3, 4)
NUTARTA. Pradžiamokslio ir ToT mokymų organizatoriai užtikrins tiesioginės
informacijos srautą į Lietuvos skautijos socialinius tinklus (skautai.lt ir Facebook paskyra).
Paskutinę mokymų dieną bus paskelbtas straipsnis apie įvykusius mokymus LS puslapyje.

2. SVARSTYTA. Artimiausi Lietuvos skautijos renginiai.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
NUTARTA: Justina Lukaševičiūtė užsakys renginio pietus.
3. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
Kito LS Pirmijos posėdžio data 2016 05 04, Vilnius, 18 val.
Posėdžio pirmininkė:

Ieva Žilinskienė

Posėdžio sekretorė:

Justina Lukaševičiūtė

Priedas Nr. 2
Eil.
Nr.

Užduotis

Terminas

Atsakingas
asmuo

1

Straipsnis apie jaunimo
programą

2016 04 14

Domas
Nutautas

2

Šimtmečio Skilčių konkurso
registracijos anketa

2016 04 28

Domas
Nutautas ir
Ieva
Žilinskienė

3

Savanoris koordinuoti skilčių
metus

-

Ieva
Žilinskienė

4
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Komentarai

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

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir jos rezultatai

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio uždavinio
įgyvendinimui

#5
PRIORITETAS.
Skautybės
šimtmetis

5.3. Sukurti
ilgalaikę šventę

2016 04 07 susitikimas su Benita
Mincevičiūte dėl galimybės, kad ji
taptų Šimtmečio projekto vadove
ir atsakinga už 5 prioritetą LS.

Parengtos ir pateiktos IV
ataskaitos JRD, RUM, NVŠ
projektams.

Parengti Skilčių konkurso
nuostatai bendradarbiaujant su
LSS, kuris tęsis tris metus.

Aprašytos specifikacijos viešųjų
pirkimų dokumentams: turistinio
inventoriaus, skautiškų
uniformų.

Suderintas 2 LS narių vizitas
Amerikoje, paskelbtas konkursas.
Parengti dokumentai VPT pagal
Suderintas 2 LS narių vizitas
gautą raštą.
Kanadoje, vyks I. Žilinskienė ir T.
Broga.

#4
PRIORITETAS.
Naujų narių
pritraukimas

5.2. Panaudoti
šimtmetį skautų
įvaizdžio
stiprinimui

2016 03 09 susitikimas LR ŠMM
dėl Skautų judėjimo metų
preliminaraus plano. Parengtas
detalus preliminarus planas LR
Vyriausybei tvirtinimui.

4.2.
Bendradarbiauti
su institucijomis
gerinant sąlygas
naujų vienetų
steigimuisi

Vasario 3-4 d. dalyvavimas
WOSM renginyje Briuselyje,
rengiant projektą EK. LS tikslinė
grupė šiame projekte - tautinės
Išsiųsti kvietimai į LS
mažumos. WOSM pateikė
Suvažiavimą ir Pavasario
projektą EK, laukiamas atsakymas
šventę.
dėl finansavimo. LS projekte yra
partnerė. Pateikti visi dokumentai,
priemonių planas, reikalingi
projekto paraiškai.

2016 02 16 dalyvavimas
Vasario 16-osios. minėjimuose
ir AS posėdyje.

2016 03 22 susitikimas su
Tautinių mažumų departamento
direktore ir atsakingais
darbuotojais dėl galimybės
Ieškota paramos PŠ. Gauta
tautines mažumas įtraukti į
vaisių, duonos, sausainių.
skautišką judėjimą. Pristatyta LS,
mūsų veiklos. Ateityje planuojama
dirbti kartu. Susitikime dalyvavau
kartu su T. Broga.
Tautinių mažumų integracijos
projekto vadovas - s. s. Vytautas
Beniušis, palaikomas nuolatinis
kontaktas, derinami veiksmai ir
vykdomi konkretūs darbai.
4.4. Pasiekti
augimo tikslus

Suorganizuotas LS
Suvažiavimas. Dalyvavo 286
dalyviai.

2016 02 24 susitikimas su
2016 02 11 dalyvavimas parodoje
Jurbarko miesto meru ir
"Skautai neskautams" atidaryme
Švietimo skyriaus darbuotoja
Neringos restorane, Vilniuje.
dėl susiklosčiusios situacijos

vykdant NVŠ. Susitikime
dalyvavau kartu su T. Broga.

#4
PRIORITETAS.
Naujų narių
pritraukimas

#7
PRIORITETAS.
Versli
organizacija

3.1. Sustiprinti
narystės LS
vertinimą narių
tarpe

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

2016 02 18 susitikimas su
Ateitininkų federacija ir Šaulių
sąjungos atstovais pagal
bendradarbiavimo sutartį.
Pristatyti artimiausi organizacijų
renginiai, pasidalinta praktika NVŠ
srityje, aptarti sunkumai.
Susitikime dalyvavau kartu su T.
Broga. Po pasirašytos sutarties
atsirado tikrai artimas
bendradarbiavimas su
organizacijomis, nariai lankosi
mūsų renginiuose, o mes jų
renginiuose.

2016 02 26 dalyvavimas
susitikime-diskusijoje "Kaip
organizuoti saugų vaikų poilsį
stovyklose?". Pasidalinta LS
praktika, patirtimi. Išvados: mes
turime labai daug geros
medžiagos, esam susitvarkę
savo dokumentaciją ir mūsų
patirtimi nori semtis įstaigos,
kurios jau daug metų
organizuoja komercines
stovyklas.

2016 02 22 kartu su T. Broga ir J.
Lukaševičiūte dalyvavimas
akcijoje "Draugystės mazgas".
Mazgai buvo įteikti: LR
Prezidentūrai, LR KAM, LR URM,
Maltos ordinui, Raudonąjam
Kryžiui, LiJOT, Ateitininkų
federacijai, LMNŠC, LR Seimas,
Gelbėk vaikus, Ugdymo plėtotės
centrui (M. Bacevičiūtė), LR ŽŪM
(Elena Sinkevičiūtė ir Vaidas
Ulkė).

2016 02 27 dalyvavimas LS
Tarybos posėdyje. Pristatyta LS
2015 m. finansinė ir veiklos
ataskaitos.

2016 03 09 susitikimas su
Bernardu Roževič dėl galimybės
tapti LS paramos koordinatoriumi.
Pristatyta kaip buvo dirbame,
nuspręsta persiųsti turimą
informaciją ir nuo liepos 1 d.
bandyti dirbti kartu.

2016 03 02 susitikimas su
Jokūbu Giedraičiu ir Vytautu
Rudzevičiumi dėl naujojo LS
dainynėlio leidimo. Susitarti
darbų terminai, surinkti LSS
dainynėliai ir pradėtas kurimo
procesas. Dainynėlį
planuojame išleisti iki vasaros
pradžios.

2016 03 02 susitikimas su A.
Butkevičiaus patarėju J.
Pankausku dėl LS Suvažiavimo
reikalų, dėl galimybės globoti
Pavasario šventę. Susitikime
dalyvavau kartu su T. Broga.
Susitikimas su ŽIS vedėja dėl
einamųjų skyriaus darbų,
motyvacijos.

Susitikimas su įmone Split
frame - dėl galimybės LS
sukurti reklaminius filmukus
pagal amžiaus grupes.
2016 03 10 dalyvavimas LR
Prezidentūroje Valstybės
pažinimo centro atidaryme.
2015 03 11 dalyvavimas LS
Jūrų skautų gimtadienyje
Ukmergėje.
Pasirašyta projekto "Draugystė
ir vienybė" sutartis. Projektas
skirtas bendradarbiavimui su
LSS ir Šimtmečio pasirengimui.
2016 03 30 susitikimas su LS
Tarybos pirmininku T. Rakovu.
Papasakota kuo gyvena LS,
susidėlioti esminiai darbai ir
darbo principai.
2016 03 31 dalyvavimas Šiaulių
krašto posėdyje. Įteikti ordinai,
pristatytos numatomos LS
akcijos ir kiti einamieji reikalai.
Susitarta dėl talkos Skautų
namo kieme 04 16-17
dienomis. Bus tvarkomas
kiemas, atnaujinami pionerijos
įrenginiai.
Surasti projekto vadovai
pionerijos knygelės leidybai.

Administracinio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Strategijos uždavinys

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

Nuveikta veikla ir jos
rezultatai

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui

Parengtas
pirmijos,Tarybos
Suteikta pagalba nariams posėdžių ir
dėl skautai.lt ir skautiškų Suvažiavimo
paštų administravimo.
protokolas
Suteikta pagalba
organizacijos vadovams ir Parengti einamieji
savanoriams einamaisiais organizacijos
klausimais
dokumentai

Išsiųsti 2 naujienlaiškiai
nariams

Suteiktos
konsultacijos
asmenims norintiems
prisijungti prie
organizacijos veiklos

#7 PRIORITETAS.
Versli organizacija

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

Parduotuvės katalogas
papildytas naujomis
prekėmis, kaip
jaunesniųjų jūrų skauitų
unifoma, kakalraiščiai,
suvenyrinė atributika ir
kita.

Administruota LS
nacionalinė būstinė

Administruota ir prižiūrėta Tęsiamas nac.
nacionalinė būtinė
būstinės remontas.
Atlikti uniformų užsakymai Išrašytos sąskaitos
ir išsiųstos uniformos
faktūros.
#3 PRIORITETAS.
Narystės vertė

3.1. Sustiprinti narystės LS
vertinimą narių tarpe

Organizuotas LS
Suvažiavimas
Suteikta pagalba
organizuojant Pavasario
šventę

Jaunimo programos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus

Strategijos prioritetas

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

Strategijos uždavinys

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

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

Nuveikta veikla ir jos
rezultatai
4 pokalbiai per Skype
su Domen iš Slovėnijos
jaunimo programos
atnaujinimo strategijos
klausimais.

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui

Kartu su Aiste
Praškevičiūte ir Justina
Milutyte dirbta prie
knygelės skitos
asmeniniam
jaunesniojų skautų
02-11, 02-29, 03-23, 04naudojimui.
06 dienomis.
Austėja Černiauskaitė is
Simona Bataitytė
susipažindintos su LS
jaunimo programos
atnaujinimu.
Abi prisijungė prie JPS
šiam uždaviniui spręsti.

Pavasario šventės
jaunimo programos
klausimais konsultuota
Birutė Taraskevičiūtė.
1.1. Stiprinti skilčių
Pasiūlyta išnaudoti, tai,
sistemą, ugdyti
jog programa vyks
demokratijos, lyderystės,
skiltimis.
atsakomybės ir
Primintos jaunimo
bendradarbiavimo
programos
įgūdžius
įvairiapusiškumo
galimybės.
Duoti patarimai dėl pat.
skautų programos.

1.4. Stiprinti jaunimo
įgalinimą

Pasiruošimas Austėjos
Černiauskaitės ir
Simonos Bataityės
dalyvimui Agoroje.
Išsikelti dalyvavimo
tiklsai, susipažinta su
renginio formatu.

1.4. Stiprinti jaunimo
įgalinimą

Vilniuje susitikta su
Skaisčio tunto
patyrusiomis skautėmis,
kurioms buvo pristatyta
JPS veikla, galimybės
prisijungti.

Užsienio ryšių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos prioritetas

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir jos
rezultatai

JOTA-JOTI koordinatorius
Karolis Martinaitis dalyvavo
ERSIS internetinėje
konferencijoje, skirtoje dalintis
strateginiais pasiūlymais,
norint tobulinti renginį.
#1 PRIORITETAS.
B.Leiputė bendravo su
Jaunimo programa,
1.2. Skatinti K.Martinaičiu, siekiant
ugdanti pilietiškumą,
tarptautinę išsiaiškinti seminaro
bendruomeniškumą ir
skautišką
naudingumą. K.Martinaitis
skatininati jaunų žmonių veiklą
aktyviai siekia susipažinti su
įsitraukimą
kitų skautiškų organizacijų
JOTA-JOTI koordinatoriais ir
išklausyti jų patarimų
organizaciniais klausimais,
kurie bus panaudoti
organizuojant kitų metų
renginį.

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio uždavinio
įgyvendinimui

Išsiųstas prašymas Europos
skautų komitetui siekiant gauti
vieno asmens dalyvio mokesčio
finansavimą birželio mėn.
vyksiančioje Europos skautų
konferencijoje. Prašymas
patvirtintas.

Pateiktas atsakymas Suomijos
skautų organizacijai Partio dėl
Agnė Dambrauskaitė įsitraukė į
"Divyčio" dalyvavimo Suomijos
Baltic Sea Meeting
vasaros stovykloje "Roihu".
1.2. Skatinti organizacinę komandą kartu
Patarta atsižvelgti į tai, jog ši
tarptautinę su B.Leipute teikė pasiūlymus
organizacija nėra
skautišką
kitų metų temai (dar
WOSM/WAGGGS narė ir
veiklą
nenuspręsta). BSM pirmą
vadovautis šių pasaulinių
spalio savaitgalį vyks
organizacijų praktika,
Vokietijoje.
bendraujant su nepripažintomis
skautiškomis organizacijomis.
1.2. Skatinti
tarptautinę
skautišką
veiklą

Tarptautinį naujienlaiškį,
išleidžiamą kas mėnesį,
perėmė ir toliau sudarys Eglė
Soročkaitė.

Paantrintas Belgijos skautų
organizacijos pasiūlymas
Europos skautų konferencijai
išplėsti Europos skautų
komitetą priimant papildomai

vieną narį (nuo šešių iki
septynių). Dėl nutarimo bus
balsuojama per Europos skautų
konferenciją Norvegijoje.
J.Astrauskaitė išplėstiniame
Tarybos ir Pirmijos posėdyje
pristatė Europos skautų
regiono dokumentus
ateinančiai konferencijai,
kalbėta apie pasiūlymus
keitimams ir LS poziciją
įvairiais klausimais.

Jonas ir Živilė Dragūnai
užregistruoti dalyvavimui
skautiškų centrų susitikime
SCENES Čekijoje

Žmogiškųjų išteklių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir jos rezultatai

Paskelbta akcija "10 naujų vadovų
Tavo kraštui". Atsiliepė Šiaulių, Kauno
ir Klaipėdos kraštai. Akcijos tikslas padėti kraštui susirasti, apsimokyti ir
įtraukti į veiklą apie 10 naujų
suaugusių savanorių. Akcija gyvai
4.1. Užtikrinti
#4 PRIORITETAS.
pristatyta visiems atsiliepusiems
sklandų
Naujų narių
kraštams, susitikta su kraštų vadovais.
suaugusių
pritraukimas
Darbas pradėtassu Šiaulių kraštu:
žmonių įvedimą
parengti ir isšiųsti raštai visoms Šiaulių
apskirties mokykloms bei švietimo
skyriams. Susidomėjo 3 mokyklos.
Organizuojami pradžiamokslio
mokymai ir susipažinimo su krašto
vadovais renginys
#2 PRIORITETAS.
Suaugusių
žmonių
savirealizacija per
savanorystę
#2 PRIORITETAS.
Suaugusių
žmonių
savirealizacija per
savanorystę

2.2. Nuolatinio
vadovų
tobulėjimo
sistemos
vystymas

Kovo 20 d. suorganizuoti privalomieji
pirmosios pagalbos, higienos ir
turizmo vadovo mokymai, juose
dalyvavo 80 LS vadovų ir savanorių.

2.4. Techninio ir
informacinio
Toliau rengiama knyga vadovams
palaikymo
(piešiamos iliustracijos).
savanoriams
užtikrinimas

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui

Parodos "Skautai
neskautams", skirtos LS
20-mečiui atidarymas
Neringos restorane.

Surinktos ir parengtos
viešinimui seniūnų
ataskaitos už 2015 metus
Dalyvavimas Kauno krašto
vadovų posėdyje.
Pristatyta akcija "10
vadovų Tavo kraštui",
diskutuota, kaip motyvuoti
krašto vadovus, kur rasti
naujų potencialių vadovų
kraštui.
Suvažiavimo metu
pasirašinėjamos
savanorystės sutartys
(pasirašyta apie 80 naujų
sutarčių)

Komunikacijos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla Einamieji darbai, nepriskiriami jokio uždavinio
ir jos rezultatai įgyvendinimui
Kasdienis Facebook paskyros atnaujinimas
Kasdienė skautatinklio priežiūra
Pavasario šventės komunikacija: pranešimai spaudai,
Facebook atnaujinimas
geridarbai.lt projekto viešinimas organizacijos viduje
2 proc. akcijos viešinimas organizacijos viduje
Susitikimas su 3 naujomis skyriaus narėmis. Susitikimo
metu radome merginoms tinkamas veiklas skyriuje.
Susitikimas su Ieva Skiparyte (LS Jūrų skautų
konferencija) ir Split Frame Films dėl skirtingas
amžiaus grupes reprezentuojančių filmukų kūrimo.

