LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS
PROTOKOLO IŠRAŠAS
2017 05 24 Nr. XVI-P-02
Vilniaus skautų centras
Posėdžio pirmininkas: Ieva Leiputė
Posėdžio sekretorius: Simona Kurtinaitytė
Dalyvauja: Vytautas Beniušis, Matas Daunys, Simona Kurtinaitytė, Ieva Leiputė, Justina
Lukaševičiūtė, Domas Nutautas, Dovilė Pilkauskienė, Bernardas Roževič, Eglė Šidlauskaitė (Priedas
Nr. 1).
Svečiai: Ignas Balza, Povilas Kripas, Justina Nakaitė, Ieva Skiparytė, Vaidas Ulkė (Priedas Nr. 1).
Darbotvarkė:
1. Dėl LS 2017 m. vadovų sąskrydžio;
2. Dėl Ievos Skiparytės ir Igno Balzos „Young Spokesperson Iceland 2017“ pristatymo;
3. Dėl jaunimo programos atnaujinimo;
4. Dėl kiti klausimų.
1. SVARSTYTA: LS 2017 m. vadovų sąskrydis.
Pristato: Dovilė Pilkauskienė
2. SVARSTYTA: Ievos Skiparytės ir Igno Balzos „Young Spokesperson Iceland 2017“ pristatymas.
Pristato: Ieva Skiparytė ir Ignas Balza.
NUTARTA: Lietuvos skautijos Komunikacijos skyriaus koordinatorė Eglė Šidlauskaitė susitiks su
Ieva Skiparyte ir Ignu Balzu, kurie pasidalins įgytomis žiniomis dėl komunikacijos strategijos
kūrimo.
3. SVARSTYTA. Jaunimo programos atnaujinimas.
Pristato: Domas Nutautas.
NUTARTA: Pagal iki dabar atnaujintą jaunimo programą paruošti medžiagą vadovams
supažindinimui. Lankant vasaros krašto stovyklas pristatyti vadovams medžiagą ir klausti jų
nuomonės, įžvalgų. Taip siekiant įtraukti ir vadovus, jog programa nebūtų jiems visiškai nauja,
nesuprantama. Iki rudens, kai prasidės sueigos, būti pilnai paruošus atnaujintą jaunimo programą, jog
vadovai galėtų išbandyti ir vėl pateikti savo pasisakymus, kas veikia, kas neveikia, ką reikėtų keisti,
patobulinti. Medžiagą, paruoštą pristatyti vadovams krašto stovyklų metu pateikti Pirmijai bei
Tarybai iki birželio 21 d. (Priedas Nr.2)

4. SVARSTYTA. Kiti klausimai
4.1. SVARSTYTA. Kito posėdžio data.
Pristato: Ieva Leiputė
Kitas posėdis vyks š. m. liepos mėnesį dėl artėjančio sąskrydžio. Dalyvavimas – pagal poreikį.

Posėdžio pirmininkė:

Ieva Leiputė

Posėdžio sekretorė:

Simona Kurtinaitytė

Priedas Nr. 2
Eil.
Nr.

Terminas

Atsakingas
asmuo

Patikrinti su Rumšiškių
1. muziejumi pasirašytą sutartį dėl
asmens įėjimo į teritoriją kainos.

2017-06-21

Simona
Kurtinaitytė

2.

Išsiųsti kvietimus į LS sąskrydį.

2017-06-21

3.

Sudaryti LS mokymų
tvarkaraštį 2018-iems metams.

2017-06-21

4.
5.

6.
7.
8.

Užduotis

Peržvelgti praeitų metų LS
vadovų sąskrydžio įvertinimą.
Pakviesti KAM ir URM
dalyvauti ir pravesti sesijas LS
vadovų sąskrydyje.
Paruošti jaunimo programos
atnaujinimo demo versiją krašto
stovyklų
metų
vadovų
pristatymui

2017-06-21

Simona
Kurtinaitytė
Milda
BacevičiūtėMiliūnė
Dovilė
Pilkauskienė

2017-06-21

Vytautas Beniušis

2017-06-21

JPS ir darbo grupė

Komentarai

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

#5
PRIORITETAS.
Skautybės
šimtmetis

Strategijos uždavinys

Nuveikta veikla ir jos
rezultatai

5.3. Sukurti ilgalaikę
šventę

2017 04 10 ir 2017 04 27
susitikimas su LR KAM. Aptarti
poreikiai 100 stovyklos
infrastruktūrai. Kalbėta apie
bendrus seminarus, kurie yra
100 plane Visagine, skatinant
pilietiškumą ir savanorystę.
Nutarta dar papildomą
susitikimą daryti iki vasaros ir
paskui rudenį. Dėl
infrastruktūros stovyklai reikės
rašyti oficialų prašymą
gruodžio mėn.

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui
2017 04 11 dalyvavau
mokymuose "Efektyvus
vadovavimas" - kompetencijų
kėlimas.

2017 05 07 dalyvavau LS 100
darbo grupės susitikime.
Sudėliotas LS 100 veiklų
planas, pasidalinta
atsakomybės, pasiskirstyta
darbais.
2017 05 18 susitikimas LR
ŠMM. Dalyvavo viceministras.
Aptarti visi Skautybės 100
renginiai, kuriuose prisidėti turi
LR ŠMM. Toliau vyksta detalių
derinimas, biudžetų siuntimas.
5.1. Prisidėti prie
skautiškų organizacijų
vienybės puoselėjimo

2017 04 10 susitikimas su 100
knygos kuratore Nomeda
Bepirštyte. Aptarti planuojami
darbai, Nomeda pasakė kas iš
LS nepadarė namų darbų,
paprašyta aprašyti LS istoriją.

2017 04 26 dalyvavimas ir
pirmininkavimas AS
posėdyje. Protokolas siųstas
susipažinimui.

2017 04 20 susitikimas su
Henriku Antanaičiu ir Giriumi
Antanaičiu (LSS Australija) dėl
100 stovyklos Australijoje.
Aptarti LT delegacijos
klausimai, įsipareigojimai. Iš
Lietuvos į 100 stovyklą
Australijoje vyksta 27 dalyviai
(LS ir ŽSO organizacijų
atstovai). Suderinti ir nupirkti
bilietai. Vyksta organizacinis
procesas, detalių derinimas su
delegacija.

Suorganizuotas ir įvykęs
išplėstinis LS Tarybos,
Pirmijos ir kraštų seniūnų
posėdis 2017 05 13-14,
Kaune. Nuspręsta rudenį
organizuoti tokio pačio
pobūdžio išplėstinį posėdį,
įtraukiant ir kraštų seniūnus.

2017 04 21 susitikimas LR
ŠMM, dėl konkurso GDDG
2018. Suderinti nuostatai su
LR ŠMM ir LR Kultūros
ministerija, aptartos detalės ir
galimybė gauti dalinį
finansavimą konkursui. LR

2017 05 09 įvyko susitikimas
su Šaulių ir Ateitininkų
organizacijomis. Apkalbėti
bendri renginiai vasaros
sezonu, pasidalinti
organizacijų naujienomis.
Šauliai ir Ateitininkai kartu su
LS dalyvaus akcijoje Ištark.

ŠMM planuoja dalinai remti
prizus GDDG konkursui.

5.2. Panaudoti šimtmetį
skautų įvaizdžio
stiprinimui

Išgirsk. Išsaugok. birželio 14
d. LS dalyvaus Ateitininkų
renginiuose "Padžiauk sofą"
ir "Įkvėptuvės".

2017 05 16 susitikimas su
Ignu Rusilu, fondo
Parengta paraiška LR Kultūros "Jauniems" direktoriumi.
ministerijai dėl dalinio
Susiderintos detalės ir LS,
finansavimo Skylės ir
kaip pagrindinio partnerio
Šimtmečio dainų konkurso CD akcijoje Ištark. Išgirsk.
leidybai.
Išsaugok. funkcijos ir darbai,
deleguoti asmenys Vilniuje,
Kaune ir Klaipėdoje.
Parengta paraiška Vilniaus
Rotušei dėl galimybės 2018 m.
eksponuoti filatelijos ir
skautišką parodą Vilniaus
Rotušėje. Gautas atsakymas,
kad parodą galėsime rengti
2018 m. lapkričio mėn.
Parodos kuratorius - Darius
Liutikas.

2017 05 23 duotas interviu
"Žinių radijui" apie skautišką
judėjimą Lietuvoje, stovyklų
svarbą jauno žmogaus
gyvenime.

2017 05 24 dalyvavimas
LOGIN renginio atidaryme.
LS atstovavimas.
Administracinio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas
#2
PRIORITETAS.
Suaugusių
žmonių
savirealizacija
per savanorystę

Strategijos uždavinys

Nuveikta veikla ir jos
rezultatai

2.4. Techninio ir
informacinio palaikymo
savanoriams
užtikrinimas

Suteikta pagalba nariams dėl
skautai.lt ir skautiškų paštų
administravimo.

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui

Parengtas LS Pirmijos
protokolas

Suteikta pagalba organizacijos
vadovams ir savanoriams
Parengti einamieji
einamaisiais klausimais
organizacijos dokumentai

Išsiųstas naujienlaiškis
nariams

Suteiktos konsultacijos
asmenims norintiems
prisijungti prie organizacijos
veiklos

Suteikta pagalba kraštų
seniūnams, dėl finansų,
laipsnių ir einamųjų veiklos
klausimų.

Administruota LS nacionalinė
būstinė

Užsakytos organizacijos
prezentacinės priemonės

Tęsiamas nac. būstinės
remontas.
Išrašytos sąskaitos faktūros.

7. Užtikrinti stabilų
finansavimą baziniam
organizacijos veiklos
#7
administravimui
PRIORITETAS.
(Svarbiausių asmenų
Versli organizacija DU, patalpų išlaikymas,

Administruota ir prižiūrėta
nacionalinė būstinė, bendrauta
su nuomininkais dėl sutarties Atlikti pagalbiniai darbai NVŠ
papildymų
projekto administravimui

ryšiai, buhalerinės ir IT
paslaugos, suvažiavimo
organizavimas, Pirmijos
ir Tarybos posėdžiai).
Atlikti uniformų užsakymai ir
išsiųstos uniformos

Bendrauta su išorės
savanoriais

Derinta nakvynė būstinėje su
kitomis organizacijomis ir
užsienio skautais

Pagalba gaminant LS
informacinius leidinius
Administraciniai pagalbiniai
darbai URS.

#3
PRIORITETAS.
Narystės vertė

3.1. Sustiprinti narystės
LS vertinimą narių tarpe

Įregistruoja nauja Taryba
registrų centre.
Paruošti ir išsiųsti kvietimai
Pavasario šventei.
Sukurta išplėstinio posėdžio
registracija
Paruoštas skautų namas
išplėstiniam posėdžiui,
pasirūpinta patalpomis,
maistu, kanceliarinėmis
prekėmis.
Paruoštas išplėstinio
posėdžio protokolas.
Išsiųsti privalomųjų vadovų
mokymų pažymėjimai.
Paruošti raštai Lietuvos
geležinkeliams ir Rokiškio
pienui dėl paramos.

Komunikacijos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Strategijos
uždavinys

Nuveikta
veikla ir jos
rezultatai

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio uždavinio
įgyvendinimui
Facebook paskyros atnaujinimas
Skautatinklio naujienų atnaujinimas
Sesė Eglė ir brolis Matas gegužės 2d. dalyvavo Lenkijos
ambasados priėmime, Konstitucijos dienos proga.
Balandžio 18-23 dienomis, KS skyriaus vedėjos
pavaduotoja sesė Ieva Skiparytė ir šimtmečio komandos
narys brolis Ignas Balza dalyvavo Islandijoje vykusiuose
mokymuose Young Spokespersons 2017.
"Akcija - 100 palinkėjimų" viešinimas
"Nuspalvink Lietuvą!" viešinimas
Skyriaus narė sesė Eglė Liagaitė prisijungė prie Skautai neskautams soc. tinklų komandos
Pagalba su Pavasario šventės vidine ir išorine
komunikacija.

Brolis Karolis (JOTA-JOTI koordinatorius) tapo Vilniaus
universiteto radijo klubo prezidentu. Kartu su sese Beatriče
Kačinskaite aktyviai vykdo renginio viešinimą, LS fb
puslapyje vyksta viktorina.
"Tarnauk ir keliauk!" viešinimas
Žmogiškųjų išteklių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir jos
rezultatai

#4 PRIORITETAS.
Naujų narių
pritraukimas

4.1. Užtikrinti
sklandų
suaugusių žmonių
įvedimą

Organizuojami mokymai
naujiems vadovams
"prieš pirmąją vadovo
stovyklą"., jie vyks
gegužės 27-28 d. Skautų Įvyko skyriaus posėdis, aptarta galima
slėnyje.
Sąskrydžio programa

#2 PRIORITETAS.
Suaugusių žmonių
savirealizacija per
savanorystę

2.4. Techninio ir
informacinio
palaikymo
savanoriams
užtikrinimas

Vadovų knyga baigiama
maketuoti. Maketuoja
Odeta Autukaitė

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui

Išplėstinio posėdžio metu įvyko
seniūnų sueiga (t.y. seniūnai iš 6
kraštų dalyvavo pirmoje Išplėstinio
posėdžio dienoje, papasakojo, kuo
gyvena jų kraštai ir išklausė pirmijos
skyrių pirmininkų, taip pat dalyvavo
diskusijoje "Strategija po 2018 metų)

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

1.4. Stiprinti
jaunimo
įgalinimą

Užregistruotas vienas
atstovas į į Pasaulinį
Suderintas Belgo skauto, rašančio
skautų jaunimo forumą,
knygą apie skautavimą, vizitas
bei du atstovai į
Lietuvoje
Pasaulinę skautų
konferenciją
Kuriama brošiūra, apie Lietuvą ir
LS, skautams iš užsienio.
Išsiųsti pakvietimai užsienio
skautiškoms organizacijoms,
kviečiantis į šimtmečio stovyklą
"laužų karta"
Tarptautinių ryšių suradimas
Panevežio vadovams, dirbantiems
su negalia turinciais zmonemis
Išsiųsti 4 Erasmus+ mandatai
(network meeting 2017; MOVIS
2017; educational methods
Romania 2018; YouthBoom 2017)
Sesė Eglė ir brolis Matas gegužės
2d. dalyvavo Lenkijos ambasados
priėmime, Konstitucijos dienos
proga.
Balandžio 18-23 dienomis, KS
skyriaus vedėjos pavaduotoja
sesė Ieva Skiparytė ir šimtmečio
komandos narys brolis Ignas

Balza dalyvavo Islandijoje
vykusiuose mokymuose Young
Spokespersons 2017.
Paramos pritraukimo skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir jos
rezultatai

#3 PRIORITETAS.
Narystės vertė

3.1. Sustiprinti
suderinta su Endemik 10%
narystės LS vertinimą
nuolaida visoms paslaugoms
narių tarpe

#3 PRIORITETAS.
Narystės vertė

3.1. Sustiprinti
suderinta su army-shop.lt 10%
narystės LS vertinimą
nuolaida visoms prekėms
narių tarpe

#3 PRIORITETAS.
Narystės vertė

3.1. Sustiprinti
suderinta su montismagia.lt
narystės LS vertinimą 12% nuolaida visoms prekėms
narių tarpe
ir paslaugoms

#3 PRIORITETAS.
Narystės vertė

3.1. Sustiprinti
suderinta su Endemik 10%
narystės LS vertinimą nuolaida spausdinimui a4
narių tarpe
formatu

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui

išsiųsti prašymai
geležinkeliams, rokiškio
sūriui

