LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLO IŠRAŠAS
2016 09 13 Nr. XV-P-09
Vilnius

Posėdžio pirmininkė: Ieva Leiputė
Posėdžio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė
Dalyvauja: 7 LS pirmijos nariai.
Dalyviai: Beatričė Leiputė, Ieva Leiputė, Justina Lukaševičiūtė, Milda Miliūnė, Domas Nutautas,
Bernardas Roževič, Eglė Šidlauskaitė (Priedas Nr. 1).
Darbotvarkė:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dėl skyriaus nuveiktų ir planuojamų darbų;
Dėl LS Nacionalinių savanorių mokymų;
Dėl Lietuvos skautijos vadovų sąskrydžio 2016 m. įvertinimo;
Dėl 2017 m. veiklos plano ir 2016 m. veiklos vertinimo;
Dėl Organizacijos reprezentacinių filmukų;
Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. Skyrių nuveikti ir planuojami darbai.
Planuojami darbai (Priedas Nr. 2)
Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3)
NUTARTA: Paskelbti paskutinės minutės akciją „Du už vieno kainą“ keliauk į pionerijos
mokymus, atsivežk draugą ir drauge mokėkite dalyvio mokestį per pusę. Akcijos viešinimu
pasirūpins Eglė Šidlauskaitė ir Ieva Leiputė.
BENDRU SUTARIMU NUTARTA posėdžių intervalo nekeisti, taip išsaugant bendrą
Pirmijos komunikaciją ir pulso jausmą.
2. SVARSTYTA. LS Nacionalinių savanorių mokymai.
Pristato: Ieva Leiputė.
NUTARTA: Nacionalinio lygmens savanorių mokymus organizuoti 2017 m. sausio mėn 22
d. (po dainų konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau“), Kaune. Mokymų organizatorės Ieva
Leiputė ir Beatričė Leiputė.

3. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos vadovų sąskrydis 2016 m. įvertinimas.
Pristato: Justina Lukaševičiūtė.
REKOMENDACIJOS:
Ieva Leiputė: Dauguma Sąskrydžio dalyvių atvyksta vienai dienai (šeštadieniui) siūloma kitais
metais renginio oficialią programą sutrumpinti, neorganizuojant programos sekmadienį.
Sąskrydžio programa prasidėtų penktadienį vakare, šeštadienį vyktų mokymai ir intensyvi
programa atvykusiems, vakarinė rikiuotė uždarytų renginį, dalyviai būtų kviečiami likti
linksmybėms, tačiau sekmadienį programa nebūtų organizuojama.
4. SVARSTYTA. 2017 m. veiklos planas ir 2016 m. veiklos vertinimas.
Pristato: Ieva Leiputė.
NUTARTA: Dėl 2016 m. veiklos vertinimo, organizacijos strategijos peržiūrėjimo ir
aukščiau aptarto 2017 m. veiklos plano pristatymo Ieva Leiputė konsultuosis su Tarybos
pirmininku.
5. SVARSTYTA. Organizacijos reprezentaciniai filmukai.
Pristato: Ieva Leiputė.
NUTARTA: Eglė Šidlauskaitė pateiks komentarus ir pastabas.
REKOMENDACIJOS:
Planuojant kurti filmukus ar kitą reprezentacinę priemonę ir nutarus paslaugas įsigyti iš
organizacijos narių, reiktų organizuoti „viešąjį pirkimą“ organizacijos viduje. Taip užtikrinant
lygybės principą tarp narių ir siekiant kainos ir kokybės užtikrinimo.
6. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
6.1. SVARSTYTA. Kitas posėdis.
Pristato: Ieva Leiputė.
Kitas Pirmijos posėdis vyks š. m. spalio 12 d. 18 val. Vilniuje.
NUTARTA: Patvirtinta.
Posėdžio pirmininkė:

Ieva Leiputė

Posėdžio sekretorė:

Justina Lukaševičiūtė

Priedas Nr. 2
Eil.
Nr.

Užduotis

1.

Savanoris koordinuoti skilčių
metus

2.

Paskelbti Pionerijos mokymų
akciją

3.

Konsultacija su Tarybos
pirmininku dėl metinės
ataskaitos ir veiklos plano

4.

Prezentacinių filmukų
komentarai

5.
6.
7.
8.

Terminas

Atsakingas
asmuo

Komentarai

2016 06 01

Domas
Nutautas

Žr. XV-P-07
protokolo 1
punktą

2016 09 15

Eglė
Šidlauskaitė
ir Ieva
Leiputė

Žr. XV-P-09
protokolo 1
punktą

2016 10 12

Ieva Leiputė

Žr. XV-P-09
protokolo 4
punktą

2016 10 12

Eglė
Šidlauskaitė

Žr. XV-P-09
protokolo 5
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

#5 PRIORITETAS.
Skautybės šimtmetis

5.3. Sukurti
ilgalaikę šventę

2016 07 28-2016 08 15
komandiruotė JAV ir
Kanadoje lankant LSS ir
dalyvaujant stovykloje.

2016 07 16 Kauno
krašto stovyklos
lankymas.

#6 PRIORITETAS.
Organizacijos valdymo
efektyvumo užtikrinimas

2016 07 25 susitikimas
su Mobilizacijos ir
2016 07 26 susitikimas su
pilietinio pasipriešinimo
NVŠ koordinatorėmis
departamento
įvertinant I ir II NVŠ veiklos
prie Krašto apsaugos
vykdymo ketvirčius. Buvo
ministerijos atstovais.
aptartas rudens etapas,
Susitikime kartu
susidėliotas veiksmų planas,
dalyvavo T. Rakovas ir
pasiskirstyta atsakomybėmis.
T. Broga. Derinti
Susitikime kartu dalyvavo T.
Skautybės Šimtmečio
Rakovas.
darbai, pristatytos LS
dabar vykdomos veiklos.

#4 PRIORITETAS. Naujų
narių pritraukimas

4.7. Skautų
žinomumo
regionuose
didinimas

Kuruojama kampanija
2016 07 27 Tauragės
"Balsuok atsakingai". LS
krašto stovyklos
kraštai dalyvauja rengdami
lankymas.
debatus apygardose.
Susitikimai vyko 2016 08 23 ir
2016 09 07. Dalyvavimas
kampanijos atidarymo
renginyje Valstybės pažinimo
centre 2016 09 02.

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

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

2016 08 24 susitikimas su
Dofe programos
koordinatoriais Lietuvoje.
Kalbėta apie programos
pristatymą LS sąskrydžio
metu, apie galimybę
integruoti programą į LS
jaunimo programą, apie
galimybę kaip bonusą šią
programą vykdyti LS.
Pasirašytos paramos sutartys
dėl paramos LS jūrų skautų
plaukimui Baltijos jūra į Sea
scout susitikimą.

#7 PRIORITETAS. Versli
organizacija

#5 PRIORITETAS.
Skautybės šimtmetis

5.1. Prisidėti prie
skautiškų
organizacijų
vienybės
puoselėjimo

2016 09 06 Skype
konferencija su LSS Tarybos
pirmininke Rūta Lemon.
Nusistatyti darbų terminai,
aptarti einamieji klausimai dėl

2016 08 18 susitikimas
su LS advokatu dėl
vykstančių veiksmų su
Jurbarko raj.
savivaldybe. Suderintas
veiksmų planas.

2016 08 23 susitikimas
su Arūnu Kemežiu dėl
strategijos suderinimo
dėl pasirodžiusių kelių
neigiamų straipsnių apie
LS.
2016 08 24 dalyvavimas
Vilniaus krašto vadovų
posėdyje. Pristatyta
NVŠ veikla, situacija dėl

100 stovyklos. Parengtas
VSC patalpų, įteiktas
protokolas. Pokalbyje taip pat ordinas.
dalyvavo T. Broga.
#1 PRIORITETAS.
Jaunimo programa,
ugdanti pilietiškumą,
bendruomeniškumą ir
skatininati jaunų žmonių
įsitraukimą

1.4. Stiprinti
jaunimo įgalinimą

Surasta pionerijos metų
koordinatorė - Laura
Jankauskaitė-Jurevičienė.

2016 08 26-28 LS
vadovų sąskrydis. Buvo
vykdomi pasiruošiamieji
darbai ir renginys.

2016 09 07 susitikimas
su ŽIS vedėja dėl
skyriaus veiklų ir
planuojamų darbų.
2016 09 08 dalyvavimas
Jaunųjų mokslininkų
tyrėjų konferencijoje.
2016 09 12 susitikimas
su Vilniaus m. meru R.
Šimašiumi dėl VSC
patalpų ir 100 renginių
Vilniuje. Susitikime taip
pat dalyvavo B.
Drąsutytė ir T. Broga.

Jaunimo programos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus

Strategijos prioritetas

#5 PRIORITETAS.
Skautybės šimtmetis

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir jos rezultatai

5.3. Sukurti
ilgalaikę šventę

JPS kartu su Benita Mincevičiūte
prisijungė prie Gabrielės
Radzevičiūtės iniciatyvos 2017
vasarą surengti žygį per Lietuvą
skautijos šimtmečiui paminėti.
Apie renginį paskleista informacija
vadovų sąskrydyje.
Jaunimo programos išplėstinė sesija
vadovų sąskrydyje.

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

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

Vadovams pristatyta JP atnaujinimo
įvykusios ir būsimos veiklos. Vadovai
ieškojo kaip pritaikyti skautišką
metodą konkrečioms amžiaus
grupėms. Tai sujungus su
tarptautinėmis patirtimis ir WOSM
rekomendacijomis kas savaitę bus
skelbiama apie kiekvieną skautiško
metodo elementą skautai.lt, o
vadovai kviečiami dalintis savo
įžvalgomis ir patirtimis.

Einamieji darbai,
nepriskiriami
jokio uždavinio
įgyvendinimui

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

Jaunimo programos atnaujinimo
pristatymas vadovų sąskrydyje.
Vadovai susipažino su atnaujinimo
prasme, procesu ir sudėtingumu. O
svarbiausia, kad visiems prie to reiks
prisidėti.
Skambutis su Urte Alksninyte dėl
stovyklautojo specialybės
atnaujinimo.
Nuspręsta iš stovyklautojo
specialybės išimti punktus susijusius
su žygiavimu ir pridėti daugiau
susijusių su stovyklavimu.
Žygiavimo punktai bus praplėsti ir
sudaryta nauja specialybė - žygeivio.

Užsienio ryšių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio uždavinio
įgyvendinimui

Strategijos prioritetas

Strategijos Nuveikta veikla ir jos
uždavinys rezultatai

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

Atrankai į WOSM Europos
regiono savanorių kvietimą
s. Liepa Gudaitytė dalyvavo
išsiųstos kandidatūros:
1.2. Skatinti Korėjos nac. stovykloje bei
J.Astrauskaitė, E.Sinkevičiūtė,
tarptautinę jaunimo forume. Įspūdžiai
J.Baliūnaitė, E.Archipova,
skautišką
skautai.lt rengiami. Kelionės ir
B.Leiputė. Šiuo metu regionas,
veiklą
dalyvavimo išlaidas dengė
kartu su išorine ekspertų
Korėjos nac. organizacija.
pagalba, vykdo atrankos
procesą.
Roverway Prancūzijoje
dalyvavo penki LS nariai,
delegacijai vadovavo
I.Rainytė. Delegacija šiuo
metu viešina kelių dalių
istorijas apie nuotykius
stovykloje. I.Rainytė stovyklos
metu dalyvavo Europos skautų
fondo FOSE susitikime,
kuriame pristatė, kaip sekėsi ir
kokie tolimesni finansuotų LS
vienetų projektų planai.

Išplatintas kvietimas dalyvauti
Akademijoje 2016 bei Baltic
Sea meeting. Į Akademijos
kvietimą neatsiliepė niekas.

B.Leiputė ir A.Dambrauskaitė
dalyvavo skype pokalbyje,
kurio metu aptarė LS
galimybes dalyvauti Baltic Sea
Meeting, kuris š.m. spalio
mėnesį vyks Vokietijoje.
Aptarti renginio aspektai ir
programa, išgrynintas dalyvių

B.Leiputė dalyvavo Maltos
ordino 25-ečio minėjimo
konferencijoje Vyriausybėje.
Renginio tema - tvari NVO
plėtra, humanitarinė pagalba ir
vystomasis bendradarbiavimas.
Renginyje pranešimus skaitė ir
dalyvavo Airijos ambasadorius

profilis. Renginyje LS
atstovaus A.Dambrauskaitė
bei LS KS vadovė
E.Šidlauskaitė.

Lietuvoje, Airijos bei Vokietijos
Maltos ordinų atstovai, atstovai
iš SOC ir UR ministerijų.

Ieškoma delegacijos
komanda, kuri vadovautų LS
delegacijai, vyksiančiai į
Islandiją, stovyklą Moot 2017.
Pavasarį viešintas kvietimas
prisidėti prie komandos
organizavimo. Susisiekta su
atsiliepusiais M.Paulauskaite,
M.Gerliaku, R.Slavinskaite,
U.Penkauskaite. LS,
pasirašiusi partnerystės
mandatą Erasmus+
finansuojamam renginiui, gavo
kvietimą dviems asmenims
Išleistas ir išplatintas rugpjūčio
dalyvauti renginyje Islandijoje mėnesio tarptautinių galimybių
lapkričio mėn.
naujienlaiškis
Išsiųsta suredaguota
P.Dabrilos ataskaita Europos
skautų komitetui. P.Dabrilos
dalyvavimą konferencijoje
Norvegijoje finansavo renginio
organizatoriai, šie dalyviai
įsipareigojo parengti ir išsiųsti
ataskaitas anglų kalba.

Žmogiškųjų išteklių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Strategijos
uždavinys

2.2. Nuolatinio
#2 PRIORITETAS.
vadovų
Suaugusių žmonių
tobulėjimo
savirealizacija per
sistemos
savanorystę
vystymas

Nuveikta veikla ir jos rezultatai

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui

Rugpjūčio 23-24 d. Tauragės
rajone suorganizuoti skautiško
metodo pagrindų (pradžiamokslio,
adaptuoto žmonėms jau
pradėjusiems dirbti su vaikais)
mokymai, dalyvavo 8 vadovai iš
Tauragės, Klaipėdos, Šiaulių ir
Vilniaus kraštų.

LS vadovų sąskrydyje
pristatyta M.O.V.I.S. sistema,
dalyavo 15 LS vadovų,
dirbančių su suaugusiais
žmonėmsi (seniūnų,
tuntininkų, vyr.skautų
draugovių draugininkų ir jų
pavaduotojų).

2.4. Techninio ir
#2 PRIORITETAS.
informacinio
Suaugusių žmonių
palaikymo
Paskelbtas visiems
savirealizacija per
savanoriams
Iliusotruota ir maketuojama knyga vadovams pasiekiamas LS
savanorystę
užtikrinimas
vadovams.
mokymų metinis planas
2.2. Nuolatinio
#2 PRIORITETAS.
vadovų
Suaugusių žmonių
tobulėjimo
savirealizacija per
sistemos
savanorystę
vystymas

Organizuojami "Praktiniai
skautiškų pagrindų mokymai
(pionerija+miško virtuvė)":
surinkta lektorių komanda, aptarta
programa, suderinta mokymų

vieta, patalpintas skelbimas ir
atidaryta registracijos forma.

Komunikacijos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Strategijos
uždavinys

Nuveikta
veikla ir jos
rezultatai

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio uždavinio
įgyvendinimui
LS Facebook puslapio priežiūra, atnaujinimas
www.skautai.lt priežiūra ir atnaujinimas
Leidinio Akelos uola turinio priežiūra
LS KS koordinatorė Eglė Šidlauskaitė dalyvavo
susitikime su KK nare Kristina Podėnaite. Aptarta
skyriaus veikla, sulaukta KK siūlymo aprašyti renginių ir
projektų viešinimo sistemą.
2016 m. vadovų sąskrydžio "Zuikis fetroje" viešinimas

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
Suteikta pagalba
nariams dėl skautai.lt ir
skautiškų paštų
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

Suteikta pagalba kraštų
seniūnams, dėl finansų,
laipsnių ir einamųjų
Administruota LS
veiklos klausimų.
nacionalinė būstinė
Užsakytos organizacijos
prezentacinės
Tęsiamas nac.
priemonės
būstinės remontas.
Atnaujinti nuostatai

Išrašytos sąskaitos
faktūros.

#7 PRIORITETAS.
Versli organizacija

7. Užtikrinti stabilų finansavimą
baziniam organizacijos veiklos
administravimui (Svarbiausių
asmenų DU, patalpų išlaikymas,
ryšiai, buhalerinės ir IT paslaugos, Administruota ir
suvažiavimo organizavimas,
prižiūrėta nacionalinė
Pirmijos ir Tarybos posėdžiai).
būstinė
Atlikti uniformų
užsakymai ir išsiųstos
uniformos

Lankytos stovyklos

Atlikta inventorizacija

Atlikti pagalbiniai
darbai NVŠ projekto
administravimui

Derinta nakvynė
būstinėje su kitomis
organizacijomis ir
užsienio skautais
Atliktas naujų prekių
užsakymas
#3 PRIORITETAS.
Narystės vertė

3.1. Sustiprinti narystės LS
vertinimą narių tarpe

Projektas Nuspalvink
Lietuvą - derinami
darbai.

Organizuojamas
sąskrydis 2016
Parengta ir išsiųsta
informacija nariams dėl
nario mokesčio už 2017
m.
Drauge su Tarybos
nariais paskelbta
informacija dėl laipsnių
teikimo, pradėti
kandidatų tikrinimo
darbai.

