LIETUVOS SKAUTIJOS
PIRMIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2017 09 13 Nr. XVI-P-03
Vilniaus skautų centras

Posėdžio pirmininkas: Ieva Brogienė
Posėdžio sekretorius: Simona Kurtinaitytė
Dalyvauja: Vytautas Beniušis, Ieva Brogienė, Matas Daunys, Simona Kurtinaitytė, Domas Nutautas,
Dovilė Pilkauskienė, Eglė Šidlauskaitė (Priedas Nr. 1).
Svečiai: Beatričė Leiputė (Priedas Nr. 1).
Darbotvarkė:
1. Dėl LS pirmijos skyrių veiklos;
2. Dėl LS nacionalinio lygmens išplėstinio posėdžio;
3. Dėl kitų klausimų.
1. SVARSTYTA: LS pirmijos skyrių veikla.
1.1. SVARSTYTA: Žmogiškųjų išteklių skyrius.
Pristato: Dovilė Pilkauskienė.

1.2.

SVARSTYTA: Užsienio reikalų skyrius.

Pristato: Matas Daunys.
1.3. SVARSTYTA: Tautinės bendrijos.
Pristato: Vytautas Beniušis.

1.4. SVARSTYTA: Jaunimo programos skyrius.
Pristato: Domas Nutautas.

1.5. SVARSTYTA: Komunikacijos skyrius.
Pristato: Eglė Šidlauskaitė.
1.6.SVARSTYTA: Vyriausioji skautininkė.
Pristato: Ieva Brogienė.

2. SVARSTYTA: LS nacionalinio lygmens išplėstinis posėdis.
Pristato: Dovilė Pilkauskienė.

3. SVARSTYTA: Kiti klausimai.
3.1. SVARSTYTA: Kitas posėdis.
Pristato: Ieva Brogienė.
Kitas pirmijos posėdis vyks š. m. spalio 23 d. 18 val. Vilniuje.

Posėdžio pirmininkė:

Ieva Brogienė

Posėdžio sekretorė:

Simona Kurtinaitytė

Priedas Nr. 2
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Užduotis
Sudaryti LS mokymų
tvarkaraštį 2018-iems metams.
Susitikti su MoP ambasadore
Lietuvoje dėl galimų LS veiklų
skelbtame projekte.
Išsiųsti
kvietimus/raginimus
Vilniaus krašto tuntininkams,
bei Vidgauto tuntui dėl
dalyvavimo akcijoje „Vilties
medis“.
Paruošti kvietimą LS nariams
dėl
dalyvavimo
Lenkijos
nepriklausomybės
minėjimo
šventėje š. m. lapkričio 11 d.
Parengti
krizinių
situacijų
projektą.
Pasiruošti veiklų vertinimo
pristatymus.
Paskelbti bandomąją JP

Terminas

2017-06-21

Atsakingas
asmuo
Milda
BacevičiūtėMiliūnė

2017-09-25

Matas Daunys

2017-09-25

Ieva Brogienė,
Vytautas Beniušis

2017-09-30

Vytautas Beniušis

2017-10-13

Vytautas Beniušis

2017-10-13

Pirmija, Taryba.

2017-10-01

Domas Nutautas

Komentarai
Žr. protokolą
XVI-P-02

Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos uždavinys

Einamieji darbai,
Nuveikta veikla ir jos rezultatai nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui

#3
PRIORITETAS.
Narystės vertė

3.1. Sustiprinti narystės
LS vertinimą narių tarpe

2017 06 04 dalyvavimas Jūrų
skautų konferencijos laivų
nuleidimo į vandenį
ceremonijoje, dalyvių
pasveikinimas, organizacijos
atstovavimas.

#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).

#5
PRIORITETAS.
Skautybės
šimtmetis

2017 06 08 susitikimas su
Jaunimo reikalų departamento
atstovais dėl Skautų šimtmečio.
5.2. Panaudoti šimtmetį
Susiderintos veiklos,
skautų įvaizdžio stiprinimui
informavimo kanalai, būsima
JRD pagalba veiklų
įgyvendinimui.

Strategijos
prioritetas

Atostogos 2017 06 21 2017 07 15

Parengtas ir pateiktas
projektas Ukrainos mainų
fondui - finansavimas
2017 06 05 dalyvavimas Vilniaus negautas.
m. NVŠ programų pristatyme. Į
NVŠ veiklas planuoja prisijungti
keli Vilniaus krašto vienetai.

Parengtos ir pateiktos II
ketvirčio veiklų ir
finansinės projektų
ataskaitos.

#4
PRIORITETAS.
Naujų narių
pritraukimas

4.7. Skautų žinomumo
regionuose didinimas

2017 06 11 dalyvavimas Opus
radijuje, tiesioginėje laidoje kartu
su Ieva Skiparyte, kur buvo
pasakojama apie skautus
Lietuvoje ir išeivijoje, skautų
formuojamą pridėtinę vertę jauno
žmogaus gyvenime.

Parengtas projektas LR
Kultūros ministerijai dėl
Šimtmečio CD leidybos gautas 5.000,00 eur.
finansavimas.

#5
PRIORITETAS.
Skautybės
šimtmetis

5.1. Prisidėti prie
skautiškų organizacijų
vienybės puoselėjimo

Parengtas projektas
2017 06 12, 2017 08 20 ir 2017 Vydūno jaunimo fondui dėl
09 04 dalyvavimas AS posėdyje. Mazgų knygos leidybos
finansavimo.

#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).

2017 06 15 dalyvavimas
spaudos konferencijoje LR
Seime dėl NVŠ reikalingumo,
numatytų NVŠ lėšų atstatymo.

#5
PRIORITETAS.
Skautybės
šimtmetis

Susitikimas LR SADM su
jaunimo skyriaus vedėja,
viceministru, JRD direktoriumi ir
pavaduotoju dėl 100 veiklų pagal
5.2. Panaudoti šimtmetį
priemonių planą dalinį
skautų įvaizdžio stiprinimui
finansavimą. Susitikime kartu
dalyvavo LS Tarybos narys T.
Broga. Rezultatas: gautas
minimalus finansavimas

Aplankytos vasaros
stovyklos: Alytaus, Utenos,
Telšių-Klaipėdos,
Tauragės kraštų. Jūrų
skautų konferencijos.
Skaisčio ir Kernavės tuntų.
Aplankyta Latvijos
Šimtmečio stovykla kartu
su LS Tarybos nariais
Justina Nakaite ir Vaidu
Ulke. Vizito metu
pakviesta aktyviai
dalyvauti TS stovykloje
"Laužų karta".

(5000,00 eur.) Pavasario šventei
2018 ir TS "Laužų karta".

5.3. Sukurti ilgalaikę
šventę

2017 08 29 susitikimas su Benita
Mincevičiūte dėl Šimtmečio
plano, artimiausių darbų, darbų
delegavimo. Vyko pasiruošimas
AS posėdžiui 2017 09 04 dienai,
kurio metu buvo pristatomas
pakartotinai Šimtmečio veiklų
planas.

2017 09 03 susitikimas LS
ir LSS vadovybės, kurio
metu buvo kalbama apie
organizacijų struktūras,
jaunimo programas ir kitas
technines detales. Ateityje
planuojama susitikimus
daryti ir toliau kalbėti apie
bendrus projektus ir
veiklas.

2017 09 05 susitikimas su
Savivaldybių asociacijos
direktore. Susitikime kartu
dalyvavo LS Tarybos pirmininkė
L. Senkutė ir LS Tarybos narys
T. Broga. Rezultatas: parengtas
5.2. Panaudoti šimtmetį
ir Savivaldybių asociacijos
skautų įvaizdžio stiprinimui išsiųstas pranešimas visoms
savivaldybėms apie Skautų
šimtmetį, kvietimas prisidėti prie
organizuojamų veiklų ir remti
skautų vienetus finansiškai, kad
kuo daugiau galėtų dalyvauti
veiklose.
5.3. Sukurti ilgalaikę
šventę

2017 09 06 susitikimas su
Pavasario šventės'2018 darbo
grupele. Susidėlioti darbai,
aptartos programos galimybės ir
kiti klausimai.

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

Suteikta pagalba
nariams dėl skautai.lt
ir skautiškų paštų
Parengtas LS Pirmijos
administravimo.
protokolas
Suteikta pagalba
organizacijos
vadovams ir
savanoriams
einamaisiais
klausimais

Parengti einamieji
organizacijos dokumentai

Suteiktos konsultacijos
asmenims norintiems
Išsiųstas
prisijungti prie organizacijos
naujienlaiškis nariams veiklos
Suteikta pagalba
kraštų seniūnams, dėl
finansų, laipsnių ir
einamųjų veiklos
Administruota LS nacionalinė
klausimų.
būstinė

#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).

Užsakytos
organizacijos
prezentacinės
priemonės

Sukurta išplėstinio posėdžio
registracija

Išsiųsti laiškai dėl
sąskrydžio
registracijos,
patvirtinimai,
priminimai.

Išrašytos sąskaitos faktūros.

Administruota ir
prižiūrėta nacionalinė
būstinė, bendrauta su
nuomininkais dėl
Atlikti pagalbiniai darbai NVŠ
sutarties papildymų
projekto administravimui
Atlikti uniformų
užsakymai ir išsiųstos Bendrauta su išorės
uniformos
savanoriais
Derinta nakvynė
būstinėje su kitomis
organizacijomis ir
užsienio skautais

Pagalba gaminant LS
informacinius leidinius

Parengtos namo
vidaus tvarkos
taisyklės

Administraciniai pagalbiniai
darbai URS.

Parengti dokumentai
projektams.

#3 PRIORITETAS.
Narystės vertė

3.1. Sustiprinti narystės LS
vertinimą narių tarpe

Parengti ir išsiųsti
narių pažymėjimai

Suderinta ir visą vasarą
organizuojama Rokiškio
pieno parama produkcija
kraštų vasaros stovykloms.

Atnaujintas straipsnis
dėl nario mokesčio
Skautų slėnio žemės
mokėjimo už 2018 m. įregistravimas.
Parengtas prašymas
teistumo pažymų
užsakymui.

Pagalba įregistruojant
Plungės tunta registrų centre.
Akcijos
"Ištark.Išgirsk.Išsaugok"
koordinavimas Kauno mieste.
Prižiūrėta sąskrydžio
registracija
Užpildyta WOSM metinė
ataskaita.
Kvietimų į sąskrydį
išsiuntimas.
Pagalba organizuojant ir
ruošiantis sąskrydžiui.
Ordinų diplomų parengimas.
Derinimas dėl rumšiškių
muziejaus sąskrydžiui.

Dalyvavimas NVŠ programų
vertinime.
Atnaujintų LS nuostatų
sutvarkymas, registravimės,
įkėlimas į skautai.lt
Išplėstinio posėdžio
registracijos sukūrimas.
Išplėstinio posėdžio vietos
suradimas.
Tarybos protokolo
parengimas.
Savanorystės sutarčių
registracija ir išsiuntimas
nariams.
Parengti prašymai V.
Adamkui ir V. Pranckiečiui dėl
dalyvavimo akcijoje 100
palinkėjimu.

Žmogiškųjų išteklių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir jos
rezultatai

#4 PRIORITETAS.
Naujų narių
pritraukimas

Organizuojami mokymai
4.1. Užtikrinti
naujiems vadovams "prieš
sklandų suaugusių pirmąją vadovo stovyklą".,
žmonių įvedimą
jie vyks gegužės 27-28 d.
Skautų slėnyje.

2017 07 suorganizuotas ir
pravestas užsiėmimas/pristatymas
apie LS Vidaus reikalų sienos
apsaugos tarnybai.

#2 PRIORITETAS.
Suaugusių žmonių
savirealizacija per
savanorystę

2.4. Techninio ir
informacinio
palaikymo
savanoriams
užtikrinimas

Suorganizuota ir pravesta vadovų
sąskrydžio programa.

Vadovų knyga baigiama
maketuoti. Maketuoja
Odeta Autukaitė

Einamieji darbai, nepriskiriami
jokio uždavinio įgyvendinimui

Užsienio ryšių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos prioritetas

Strategijos
uždavinys

Einamieji darbai,
Nuveikta veikla ir jos
nepriskiriami jokio
rezultatai
uždavinio įgyvendinimui

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

1.4. Stiprinti
jaunimo
įgalinimą

1 dalyvis dalyvavo
Pasaulio skautų
jaunimo forume
Azerbaidžiane

Delegacijos į tarptautinę
HanzeJam stovyklą
Olandijoje koordinavimas

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

1.4. Stiprinti
jaunimo
įgalinimą

2 dalyviai dalyvavo
Pasaulio skautų
konferencijoje
Azerbaidžiane

Pagalba Lenkų delegacijai
iš varšuvos WDW "Halny"
Lietuvoje
World scout moot.
dalyvauja 3 LS atstovai
Kontaktų suradimas
stovyklai "Aplink pasaulį
per 8 dienas"
Atnaujinta LS informacija
europos regionui.

Young spokes person.
Dalyvauja 2 LS atstovai
Pagalba Belgų delegacijai
Scouts en Gidsen
Vlaanderen Lietuvoje
Užpildytas WOSM Annual
Reporting Package
American Eagle Scout
savanorystės
koordinavimas Lietuvoje
3 dalyviai užregistruoti į
GSAT SELFASSESSMENT
TRAINING
Užsienio skautų video
projektui ''mums jau
šimtas''
Kolumbiečio skauto vizitas
Lietuvoje
Suomių skautų vizitas
Lietuvoje
Pagalba LS delegacijai
Vokietijos BdP
organizacijos stovykloje
"Estonteco 2017"

