LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLO IŠRAŠAS
2016 05 04 Nr. XV-P-11
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).
Darbotvarkė:
1.
2.
3.

Dėl skyriaus nuveiktų ir planuojamų darbų;
Dėl Lietuvos skautijos Pirmijos veiklos;
Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. Skyrių nuveikti ir planuojami darbai.
Planuojami darbai (Priedas Nr. 2)
Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3)

2. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos Pirmijos veikla.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
Jaunimo programos skyrius – Domas Nutautas
NUTARTA: Domas Nutautas parengs Skilčių konkurso registraciją, Ieva Žilinskienė paskelbs
registraciją.
Žmogiškųjų išteklių skyrius – Milda Miliūnė

3. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
3.1. SVARSTYTA. Kitas posėdis.
Pristato: Ieva Žilinskienė.
NUTARTA: Kitas posėdis vyks 2016 06 08, Vilniuje.
Posėdžio pirmininkė:

Ieva Žilinskienė

Posėdžio sekretorė:

Justina Lukaševičiūtė

Priedas Nr. 2
Eil.
Nr.

Užduotis

Terminas

Atsakingas
asmuo

1.

Sukurti el. paštą
jaunesnieji@skautai.lt

2016 05 20

Justina
Lukaševičiūtė

2.

Šimtmečio Skilčių konkurso
registracijos anketa

2016 05 20

Domas
Nutautas ir
Ieva
Žilinskienė

3.

Savanoris koordinuoti skilčių
metus

2016 06 01

Domas
Nutautas

4.

Paskelbti mokymų metų planą

2016 08 26

Milda
Miliūnė

5.

Parengti prašymą kino teatrams
ir „Baltos Lankos“ dėl nuolaidų
knygai ir filmams

2016 05 20

Justina
Lukaševičiūtė

6.

Parengti apklausą LS vadovams
dėl Sąskrydžio modelio ir
išsiųsti vadovams

2016 05 20

Dovilė
Vinkevičiūtė

7.

Komentarai

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

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui

5.1. Prisidėti prie
#5 PRIORITETAS. skautiškų
Skautybės
organizacijų
šimtmetis
vienybės
puoselėjimo

2016 04 10 dalyvavimas posėdyje
su LSS nariais Rūta Lemon ir
Gintautu Taoru. Aptartos 100
bendradarbiavimo galimybės,
bendras skilčių konkursas, 100
stovyklos einamieji reikalai.
Dalyvavau kartu su T. Rakovu ir T.
Broga.

Pagalba rengiantis Pavasario
šventei "Irklus merkt",
Ukmergėje. Surasta dalinė
parama maitinimui ir sausam
daviniui.

#2 PRIORITETAS.
Suaugusių
žmonių
savirealizacija per
savanorystę

2016 04 16 suorganizuota kraštų
seniūnų sueiga. Pristatyta
atnaujinama LS jaunimo programa,
aptartos einamosios problemos,
džiaugsmai. Pasidalinta patirtimi
kaip kraštuose pritraukiami nauji
vadovai. Dalyvavo atstovai iš 8
kraštų. Nedalyvavo: Utenos, Telšių
ir Klaipėdos atstovai.

2016 04 14 susitikimas su J.
Astrauskaite. Aptartos toliau
darbo gairės ir principai URS
rėmuose.

Strategijos
prioritetas

Strategijos
uždavinys

2.4. Techninio ir
informacinio
palaikymo
savanoriams
užtikrinimas

4.2.
Bendradarbiauti su
#4 PRIORITETAS.
institucijomis
Naujų narių
gerinant sąlygas
pritraukimas
naujų vienetų
steigimuisi

2016 04 22 susitikimas su LR ŠMM
viceministre N. Istomina,
neformalaus skyriaus vedėju T.
Pūčiu. Pristatyta LS veikla,
2016 04 14 susitikimas su br.
problemos, galimybės. Parengtas
Romualdu Tupčiausku dėl LS
sutarties projektas tarp LS ir LR
skolos nuo 1998 m.
ŠMM, pateiktas derinimui LR ŠMM.
Susitikime dalyvavau kartu su T.
Rakovu ir T. Broga.

5.1. Prisidėti prie
#5 PRIORITETAS. skautiškų
Skautybės
organizacijų
šimtmetis
vienybės
puoselėjimo

Paskelbtas konkursas "Pakelk
sparnus į Ameriką" ir atrinkti
dalyviai į stovyklą Amerikoje,
vykdant JRD projektą ir užtikrinant
bendradarbiavimą tarp LS ir LSS.

Nuvežta medžiaga į siuvyklą
kaklaraiščių siuvimui.
Parengti dokumentai pagal
gautą raštą-prašymą Viešųjų
pirkimų tarnybai.
2016 05 03 susitikimas su br.
Vytautu Beniušiu dėl plano
sudarymo dėl naujos atšakos
LS - darbas su tautinėmis
bendrijomis.
Suderinta LS Tarybos,
Pirmijos ir komisijų išplėstinio
posėdžio vieta ir maitinimas.
Publikuota ir administruota
LS akcija vyr. skautų
bureliams/draugovėms
"Nuspalvink Lietuvą".
Derinamas LSS Australijos
skautų vizitas Lietuvoje ir
stovyklų lankymas.

Užsienio ryšių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos prioritetas

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir jos
rezultatai

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

M.Strazdaitė ir T.Gurskis
dalyvavo Europos regiono
organizuotame susitikime
Graikijoje, kurio tikslas buvo
aptarti organizacijų vystomą
seksualinių, etniniir kitų
1.2. Skatinti mažumų strategiją.
tarptautinę Rengiamos renginio
skautišką
ataskaitos ir straipsnis
veiklą
skautai.lt bei tolimesni
žingsniai, kuriais bus
skatinamas LS atvirumas
skautams, esantiems
socialinių, tautinių ar
seksualinių mažumų
atstovais.
Roverway delegacija ruošiasi
stovyklai: planuojamas
kelionės maršrutas, atributika
bei kiti darbai. Delegacijai
1.2. Skatinti vadovauja s.Inga Rainytė.
tarptautinę Kaskart Roverway dalyvauja
skautišką
vos keli LS nariai dėl
veiklą
neįprastai aukštų tarptautinių
stovyklų kainų. Organizatoriai
aplikavo Erasmus+
finansavimui, atsakymas dar
nepateiktas.

Einamieji darbai, nepriskiriami
jokio uždavinio įgyvendinimui

Išsiųsti Erasmus+ partnerystės
mandatai projektui Bulgarijoje bei
regiono renginiams: RoverNet,
YoungSpokespersons event.

Į WOSM Europos regiono
konferenciją užregistruoti
J.Astrauskaitė (delegacijos vadovė),
P.Dabrila ir M.Daunys.

Gautas finansavimas vieno asmens
dalyvavimui Europos-Eurazijos
susitikime. Renginyje LS atstovaus
S.Staponkus
Einamieji darbai: artėjant vasarai
daugėja užklausų iš užsienio skautų,
norinčių apsilankyti Lietuvoje. Tam
labai trūksta informacijos apie
kraštuose vykstančias stovyklas
(datų), paruoštuko anglų kalba apie
tai, kur galima Lietuvoje apsistoti
(pvz. būklai skirtinguose miestuose).
Bus galvojama, kaip patoginti
bendravimo sistemą, neteikiant
kiekvienam asmeniškai "turizmo
agentūros" paslaugų. Pastebima,
kad po praeitos vasaros organizuotų
nacionalinių delegacijų vienetai
nebeužsiima tarptautine veikla (arba
ji nematoma). Panašu, kad be
organizacijos, nuleistos iš viršaus,
vienetai vis dar nemato prasmės
ieškoti finansavimo, planuoti
dalyvavimo dideliuose renginiuose
(pvz. ruoštis Islandijos moot ar
kitiems renginiams, iki kurių dar pora
metų).

Žmogiškųjų išteklių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui

Strategijos
prioritetas

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir jos rezultatai

#4
PRIORITETAS.
Naujų narių
pritraukimas

4.1. Užtikrinti
sklandų
suaugusių
žmonių
įvedimą

Balandžio 9-10 d. Šiluvoje suorganizuoti
pradžiamokslio mokymai+susipažinimo renginys
naujiems potencialiems Šiaulių krašto
vadovams. Dalyvavo 7 nauji ir 8 esami vadovai.
Straispnis apie mokymus:
http://www.skautai.lt/index/article/id/2432

Pasiruošimas TOT
mokymams: temos,
priemonės, vieta, info
laiškai dalyviams ir t.t.

#2
PRIORITETAS.
Suaugusių
žmonių
savirealizacija
per savanorystę

2.1. Mokymų
skyriaus
komandos
kompetencijų
užtikrinimas

TOT (mokymai mokymų vadovams) - balandžio
15-17 Šiluvoje. Dalyvavo 10 dalyvių. Straipsnis:
http://www.skautai.lt/index/article/id/2435

Privalomųjų mokymų
pažymėjimų
"suorganizavimas" ir
išdalinimas Pavasario
šventėje
Surasti lektoriai
Draugininkų II
kursams,
Pradžiamokslio
kursams, suderintos
programos, parengti
mokymų skelbimai ir
sukurtos registracijos
formos
TOT mokymų
aptarimas su mokymų
vedėjais
Parengti LS mokymų
sistemos ir
kalendoriaus rėmai
Atnaujinta virtuali LS
mokymų duomenų
bazė

Administracinio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Nuveikta veikla ir jos
rezultatai

Strategijos uždavinys

#2 PRIORITETAS.
Suaugusių žmonių
savirealizacija per
savanorystę

Suteikta pagalba
nariams dėl skautai.lt ir
2.4. Techninio ir informacinio
skautiškų paštų
palaikymo savanoriams užtikrinimas administravimo.

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui

Parengtas LS
Pirmijos protokolas

Suteikta pagalba
organizacijos vadovams Parengti einamieji
ir savanoriams
organizacijos
einamaisiais klausimais dokumentai
Išsiųstas naujienlaiškis
nariams

Suteiktos
konsultacijos
asmenims norintiems

prisijungti prie
organizacijos veiklos

#7 PRIORITETAS.
Versli organizacija

#3 PRIORITETAS.
Narystės vertė

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

3.1. Sustiprinti narystės LS vertinimą
narių tarpe

Parduotuvės katalogas
papildytas naujomis
prekėmis, kaip
kaklaraiščiai, suvenyrinė Administruota LS
atributika ir kita.
nacionalinė būstinė
Administruota ir
prižiūrėta nacionalinė
būstinė

Tęsiamas nac.
būstinės remontas.

Atlikti uniformų
užsakymai ir išsiųstos
uniformos

Išrašytos sąskaitos
faktūros.

