LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2017 10 23 Nr. XVI-P-04
Vilnius

Posėdžio pirmininkė: Ieva Brogienė
Posėdžio sekretorė: Ieva Brogienė
Dalyvauja: Vytautas Beniušis, Ieva Brogienė, Austėja Černiauskaitė, Matas Daunys, Dovilė
Pilkauskienė, Eglė Šidlauskaitė (Priedas Nr. 1).
Darbotvarkė:
1. Dėl LS veiklos ataskaitos už 2017 m.;
2. Dėl LS veiklos plano 2018 m.;
3. Dėl bendradarbiavimo su LS Taryba elektroninėje erdvėje;
4. Dėl naujos LS strategijos kūrimo proceso;
5. Dėl LS vadovo knygos;
6. Dėl GDDG 2018, vadovų oazės;
7. Dėl šimtmečio tikrojo mazgo riterių konkurso.
1. SVARSTYTA: LS veiklos ataskaita už 2017 m.
Pristato: Ieva Brogienė.
NUTARTA: iki 2018 01 05 visi Pirmijos skyriai užpildo veiklos ataskaitą už 2017 m. Už veiklos
ataskaitų formos pateikimus atsakinga Justina Lukaševičiūtė. Dovilė Pilkauskienė atsakinga už kraštų
seniūnų veiklos ataskaitas ir VšĮ Vilniaus skautų centro vykdytų stovyklų ir edukacinių paslaugų
ataskaitą. Simona Kurtinaitytė parengia kraštų vasaros stovyklų užpildytų ataskaitų apibendrinimą.

2. SVARSTYTA: LS veiklos planas 2018 m.
Pristato: Ieva Brogienė.
NUTARTA: Ieva Brogienė atsiųs LS veiklos plano 2018 m. formą, kuri bus pildoma ir koreguojama iki
2017 11 24. Svarbiausi aspektai: strateginiai prioritetai ir šimtmečio veiklos.

3. SVARSTYTA: Dėl bendradarbiavimo su LS taryba elektroninėje erdvėje.
Pristato: Ieva Brogienė.
NUTARTA: sukurti atskirą, papildomą konferenciją LS pirmijos ir tarybos nariams, kurioje būtų
talpinama aktuali Pirmijai ir Tarybai aktuali informacija. Taip informacijos dalinimasis bus efektyvesnis,
lengvesnis.

Už

elektroninės

konferencijos

sukūrimą

atsakinga

Eglė

Šidlauskaitė.

4. SVARSTYTA: Naujos LS strategijos kūrimo procesas.
Pristato: Ieva Brogienė.
NUTARTA: LS strategijos darbo grupėje galėtų dalyvauti šie LS pirmijos nariai: LS JPS koordinatorius
Domas Nutautas, vyr. skautininkė Ieva Brogienė ir tautinių bendrijų koordinatorius Vytautas Beniušis.
Paanalizavus atsiųstos apklausos klausimus, nuspręsta pateikti LS tarybai komentarus dėl apklausos: visi
klausimai atviri, o tai tikrai nėra gerai, nes niekas neatsakinės, ypatingai apie klausimus kur kokią įtaką
daro politika, visuomenė ir t.t. (paskutiniai klausimai); reikia bent keliems klausimams padaryti
pasirinkimų galimybę; būtinai reikia laukelio pastaboms.

5. SVARSTYTA: LS vadovo knyga.
Pristato: Dovilė Pilkauskienė.
NUTARTA: visos pastabos dėl knygos turinio turi būti pateiktos vėliausiai iki 2017 11 25. Pastabas
pateikinėja LS nacionalinis lygmuo. Ieva Brogienė pakartotinai persiųs knygos variantą LS tarybai.
6. SVARSTYTA: GDDG 2018, vadovų oazė.
Pristato: Dovilė Pilkauskienė.
NUTARTA: už vadovų oazę atsakingas LS ŽIS, Dovilė Pilkauskienė. Oazė bus erdvė
bendradarbiavimui ir pokalbiams, nes konkursas skirtas visoms Lietuvos skautiškoms organizacijoms.
Taip pat bus organizuojama diskusija vadovams. Svarstoma pasikviesti Svarą, Maksą (Biplan) arba R.
Zemkauską. Už diskusijos moderatoriaus suradimą atsakingas LS ŽIS.
Taip pat oazėje bus kavos/arbatos/užkandžių. Bus galimybė iš anksto užsiregistruoti erdvę numatytiems
posėdžiams, susitikimams.

7. SVARSTYTA: Šimtmečio tikrojo mazgo riteriai.
Pristato: Dovilė Pilkauskienė.

NUTARTA: LS ŽIS aptarė 16 galimų nominacijų. Po posėdžio pasidalins su Pirmijos nariais. Tikrojo
mazgo riteriai bus apdovanojami per LS Suvažiavimą, 2018 03 17, Vilniuje. Apdovanojimus įteiks buvę
vyr. skautininkai/tarybos pirmininkai. Kitos Šimtmečio tikrojo mazgo riterių konkurso datos:




2017 11 29 paskelbiamos nominacijos;
Iki 2018 01 28 nariai siūlo nominantus;
2018 02 01 – 2018 03 03 vyks balsavimas už nominantus.

Posėdžio pirmininkė:

Ieva Brogienė

Posėdžio sekretorė:

Ieva Brogienė

Priedas Nr. 2
Eil.
Nr.

Užduotis

1.

Sudaryti LS mokymų tvarkaraštį
2017-06-21
2018-iems metams.

Atsakingas
Komentarai
asmuo
Milda Bacevičiūtė- Žr. protokolą
Miliūnė
XVI-P-02

2.

Parengti LS pirmijos veiklos
2018 01 05
ataskaitą

LS
Pirmija, Žr. protokolo
kuruoja
Justina XVI-P-04 1 p.
Lukaševičiūtė

3.

Parengti
vasaros
stovyklų
2018 01 05
ataskaitų apibendrinimą

Simona
Kurtinaitytė

Žr. protokolo
XVI-P-04 1 p.

4.

Parengti VŠĮ VSC ataskaitą

2018 01 05

Dovilė
Pilkauskienė

Žr. protokolo
XVI-P-04 1 p.

5.

Parengti kraštų seniūnų veiklos
2018 01 15
ataskaitas

Dovilė
Pilkauskienė

Žr. protokolo
XVI-P-04 1 p.

6.

Parengti LS pirmijos veiklos
2017 11 24
planą 2018 m.

LS Pirmija

Žr. protokolo
XVI-P-04 2 p.

7.

Sukurti nacionalinio lygmens
2017 11 01
konferenciją

Eglė Šidlauskaitė

Žr. protokolo
XVI-P-04 3 p.

8.

Surasti moderatorių GDDG
vadovų oazės pilietiškumo 2018 01 01
diskusijai

LS ŽIS

Žr. protokolo
XVI-P-04 6 p.

9.

Pateikti pastabas dėl LS vadovo
2017 11 25
knygos

LS taryba ir LS Žr. protokolo
pirmija
XVI-P-04 5 p.

10.

Paskelbti konkursą Šimtmečio
2017 11 29
tikrojo mazgo riteris

LS ŽIS

Terminas

Žr. protokolo
XVI-P-04 7 p.

Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Nuveikta veikla ir jos rezultatai

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui

2017 09 19 dalyvavimas Vilniaus
rinktinės pasieniečių būrelių steigimo ir
jų veiklos tobulinimo Vilniaus rinktinėje
2017 10 10 dalyvavimas kartu su
bei bendradarbiavimo aptarimo
#5
5.2. Panaudoti Dariumi Liutiku susitikime su AB
susitikime. Pasidalinta gerąja praktika
PRIORITETAS. šimtmetį skautų Lietuvos paštu, dėl ekspertinės
apie tai, kaip LS dirba su savo vienetais.
Skautybės
įvaizdžio
nuomonės išsakymo apie
Gautas pasiūlymas iš Pasieniečių
šimtmetis
stiprinimui
pateiktus Šimtmečio pašto ženklus
mokyklos pasirašyti bendradarbiavimo
konkursui.
sutartį, kad stojantysis skautas į
Pasienio mokyklą gautų papildomą balą
prie stojamojo balo.
5.1. Prisidėti
#5
prie skautiškų
PRIORITETAS.
organizacijų
Skautybės
vienybės
šimtmetis
puoselėjimo

2017 10 03 susitikimas su T.
Rakovu dėl GDDG finansų, jų
apskaitymo, tvarkos ir viešųjų
pirkimų, nes gauti finansai iš LR
ŠMM yra administruojami LVJC.

2017 09 21 dalyvavimas struktūrinio
dialogo konferencijoje "Pasiruošęs
gyvenimui - pasiruošęs visuomenei" su
Administracijos skyriaus vedėja Simona
Kurtinaityte.

#5
PRIORITETAS.
Skautybės
šimtmetis

5.2. Panaudoti
šimtmetį skautų
įvaizdžio
stiprinimui

Užpildytos 3 LS iniciatyvų
paraiškos startavusiame LR
Vyriausybės projekte "Šimtmečio
dovanos". Iniciatyvos: Nuspalvink
Lietuvą, Šimtmečio žygis ir Senas
namas.

2017 09 21 dalyvavimas LiJOT padėkos
vakare.

#4
PRIORITETAS.
Naujų narių
pritraukimas

5.2. Panaudoti
šimtmetį skautų
įvaizdžio
stiprinimui

2017 10 12 kartu su Dalia
Rukšėnaite iš LSS dalyvauta
tiesioginėje LRT radijo laidoje, kur
buvo pasakota ir kalbėta apie
skautišką judėjimą ir artėjančio
Šimtmečio veiklas, planus.

2017 09 28 - 10 02 dalyvavimas
Makedonijoje GSAT mokymuose kaip
adaptuoti kuriant naują strategiją audito
išvadas. Kartu dalyvavo LS KK
pirmininkė Asta Kederytė ir LS Tarybos
pirmininkė Loreta Senkutė.

2017 10 11 susitikimas su LR
Prezidentės patarėja. Pristatytos
skautų Šimtmečio veiklos, aptartas
TS stovyklos globėjavimo
klausimas ir eiga. Susiderinta dėl
BTU ir dėl sveikinimų išeivijos
skautams Šimtmečio proga.
Susitikime kartu dalyvavo LS
Pirmijos komunikacijos
koordinatorė Eglė Šidlauskaitė.

Vyko pasiruošimas išplėstiniam
posėdžiui, strategijos lentelės pildymas,
techninių detalių derinimas. Dalyvavimas
2017 10 13-15 išplėstiniame posėdyje.

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

#7
PRIORITETAS.
Versli
organizacija

2017 10 05 susitikimas su Jurbarko sav.
meru dėl taikos sutarties sudarymo
galimybių ir sąlygų teisminiame procese.
Kartu dalyvavo LS Tarybos narys Tomas
Broga ir LS KK pirmininkė Asta
Kederytė. 2017 10 09 susitikimas
Jurbarko savivaldybėje su meru,
atsakinga NVŠ darbuotoja ir Jurbarko
vadovėmis.

#5
PRIORITETAS.
Skautybės
šimtmetis

Pateiktos projektų ketvirčio ataskaitos.
2017 10 11 susitikimas su Ateitininkų
federacija ir Šaulių organizacija. Kalbėta
apie bendrą sausio 13-osios renginį

Vilniuje ir Kaune. Pakartotinai pakviesti
partneriai dalyvauti GDDG ir TS. Kalbėta
apie bendras pozicijas LiJOT
asamblėjoje, aptartas kandidatas į LiJOT
prezidentus.
2017 10 17 dalyvavimas nacionalinio
darbo su jaunimo forume, rengtame
Jaunimo reikalų departamento prie
socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos. Pasidalinta LS praktika apie
NVŠ vykusiose darbo grupėse.

Administracinio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Strategijos uždavinys

Nuveikta veikla ir jos
rezultatai

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui

#2
PRIORITETAS.
Suaugusių
žmonių
savirealizacija 2.4. Techninio ir
Suteikta pagalba nariams
per
informacinio palaikymo
dėl skautai.lt ir skautiškų
savanorystę
savanoriams užtikrinimas paštų administravimo.
Parengtas LS Pirmijos protokolas
Suteikta pagalba
organizacijos vadovams ir
savanoriams einamaisiais Parengti einamieji organizacijos
klausimais
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
Išrašytos sąskaitos faktūros.
7. Užtikrinti stabilų
finansavimą baziniam
organizacijos veiklos
administravimui
(Svarbiausių asmenų DU,
patalpų išlaikymas, ryšiai,
#7
buhalerinės ir IT
PRIORITETAS. paslaugos, suvažiavimo
Versli
organizavimas, Pirmijos ir
organizacija
Tarybos posėdžiai).

Administruota ir prižiūrėta
nacionalinė būstinė,
ieškoma naujų
Atlikti pagalbiniai darbai NVŠ projekto
nuomininkų
administravimui
Atlikti uniformų užsakymai
ir išsiųstos uniformos
Bendrauta su išorės savanoriais
Derinta nakvynė būstinėje
su kitomis
organizacijomis ir
Pagalba gaminant LS informacinius
užsienio skautais
leidinius

Administraciniai pagalbiniai darbai URS.
Ieškotos ir surastos patalpos bei
maitinimas Išplėstiniam posėdžiui.
#3
PRIORITETAS. 3.1. Sustiprinti narystės
Narystės vertė LS vertinimą narių tarpe

2017 09 21 dalyvavimas struktūrinio
Išsiųsti informaciniai
dialogo konferencijoje "Pasiruošęs
laiškai dėl nario mokesčio gyvenimui - pasiruošęs visuomenei" su
mokėjimo.
LS vyr. skautininke Ieva Brogiene.
Sisteminami gauti narių
žiniaraščiai.

2017 09 21 dalyvavimas LiJOT padėkos
vakare.

Pildoma ir atnaujinama
duomenų bazė.

Išsiųsti kvietimai dalyvauti GDDG
Lietuvos mokykloms, jaunimo
organizacijoms.
Išsiųsti kvietimai/prašymai dėl renginių
globėjavimo, dalyvavimo akcijoje "100
palinkėjimų". Raštai siųsti: JE Daliai
Grybauskaitei, JE Valdui Adamkui, V.
Pranckiečiui - dėl dalyvavimo akcijoje
"100 palinkėjimų"; JRD, ŠMM ministrei,
Kultūros ministerijai, SADM ministrui dėl
Pavasario šventės, GDDG globėjavimo,
atstovų paskyrimo GDDG finalinio
konkurso komisijai.
Suruošti ir išsiųsti dokumentai
projektams.
Paskelbta Išplėstinio posėdžio
registracija.
Parengtas prašymas TMD dėl
susitikimo.
Sudaryti dalyvių sąrašai JRD projekto
veiklose.
Parengtas ir išsiųstas kvietimas Kauno
m, Kauno r., Prienų, Jonavos
savivaldybių mokykloms bei
savivaldybėms dėl dalyvavimo
Pradžiamokslio mokymuose.
Paruoštas 2015-2017 strategijos
administracijos skyriaus vertinimo
pristatymas.
Paruoštas narystės analizės
pristatymas.
2017 10 13 dalyvavimas Jaunimo
pusryčiuose su nauja Kauno m.
savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatore Jurgita Juodišiūte.
Parengtas ir išsiųstas delegavimo raštas
į LiJOT 43-iąją asamblėją.
Parengtas Tarybos protokolas.

Užsienio ryšių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos prioritetas

Strategijos
uždavinys

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

1.4. Stiprinti
jaunimo įgalinimą

Nuveikta veikla
ir jos rezultatai

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui

Vietiniu skautų draugovių paieška LS
nariams stusdijuojantiems užsienyje
Jorė Astrauskaitė
(Glasgow, Edinburgas, Berlynas).
paskirta V4B3
kordinatore.
Užsieniečių integravimas LS vienetuose
(USA, Estija).
Du LS atstovai užregistruoti į Academy
2017
Užsienio skautų sveikinimai šimtmečio
proga
Surasti du LS atstovai į mokymus maltoje
apie External relations
Rudens išplėstiniame posedyje pristatyta
URS veikla strateginiu laikotarpiu
Išsiųsti šimtmečio stovyklos pakvietimai
visiems WOSM nariams

Jaunimo programos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus

Nuveikta veikla ir jos rezultatai

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui

1.1. Stiprinti skilčių
sistemą, ugdyti
demokratijos,
lyderystės,
atsakomybės ir
bendradarbiavimo
įgūdžius

Paskelbtas straipsnis apie šimtmečio
skilčių konkursą.
http://skautai.lt/index/article/id/2654

Domo Nutauto ir
Austėjos
Černiauskaitės
dalyvavimas
Pirmijos ir Tarybos
išplėstiniame
posėdyje.

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

Parengtas jaunesniųjų skautų
programos prototipas vienetams,
norintiems jį išbandyti.
https://goo.gl/6e3dtB

Strategijos prioritetas

Strategijos
uždavinys

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

Parengtas skautų programos
prototipas vienetams, norintiems jį
išbandyti.
https://goo.gl/6e3dtB
Rengiamas patyrusių skautų
programos prototipas vienetams,
norintiems jį išbandyti.
Apgalvotas skautiškų įgūdžių
parengimo procesas, būsimi žingsniai.

Vyr. skautininkės pavaduotojos ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Strategijos
uždavinys

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui

Nuveikta veikla ir jos rezultatai
Susitikta su buvuse BTU koordinatore, priimta
informacija, surinkti kontaktai, pradėti
pasiruošimo darbai. Išversta metų tema,
parengta plėtros programa įtraukti daugiau
organizacijų ir religinių bendruomenių

3.1. Sustiprinti
#3 PRIORITETAS. narystės LS
Narystės vertė
vertinimą narių
tarpe

5.1. Prisidėti prie
skautiškų
organizacijų
vienybės
puoselėjimo

5.2. Panaudoti
šimtmetį skautų
įvaizdžio stiprinimui

Tautinių bendrijų koordinatoriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Nuveikta veikla ir jos rezultatai

#5
PRIORITETAS.
Skautybės
šimtmetis

2017 09 21 susitikimas su harcerių
atstovais - P.Giliausku, E.Matuliūkščiu ir
trimis LS skautėmis dėl spalio 8 d.
suplanuoto "Vilties medžio" projekto. Tą
pačią dieną po šio susitikimo kartu su
harcerių atstovais dalyvavimas Vilniaus
krašto vadovų sueigoje ir šio projekto
pristatymas, vadovų pakvietimas kartu
su vaikais prisidėti prie šio projekto
įgyvendinimo. Kartu Silvija Bialoglovyte,
koordinuota LS narių paieška ir jų
pasirengimas dalyvauti spalio 8 d.
Vilniaus Katedros aikštėje vykusioje
skautų mugėje, kuri buvo projekto
"Vilties medis" dalis. Dalyvauta mugėje
kartu su daugiau nei 20 LS narių.

#4
PRIORITETAS.
Naujų narių
pritraukimas

5.1. Prisidėti
prie skautiškų
organizacijų
vienybės
puoselėjimo

2017 10 08 Katedros aikštėje vykusiame
"Vilties medžio" renginyje dalinti
lankstinukai apie LS, organizuoti
žaidimai, praeiviai supažindinti su LS
veikla, jaunimas ir suaugusieji kviesti
tapti LS savanoriais ir skautais.

Einamieji darbai, nepriskiriami
jokio uždavinio įgyvendinimui
2017 10 01 parengimas ir
išsiuntimas informacijos s.
Nomedai rengiamai skautų knygai
apie nuveiktus darbus dirbant su
tautinėmis bendrijomis 2016-2017
m.

Apie LS dalyvavimą "Vilties
medžio" projekte ir ligšiolinį
bendradarbiavimą su harceriais
duoti interviu Lietuvos lenkų
žiniasklaidos priemonėms "Wilnoteka" televizijai ir naujienų
portalui bei Radio Znad Willi
naujienų portalui.

#7
PRIORITETAS.
Versli
organizacija

#5
PRIORITETAS.
Skautybės
šimtmetis
#5
PRIORITETAS.
Skautybės
šimtmetis

2017 10 08 Katedros aikštėje vykusiame
"Vilties medžio" projekte kartu su
harceriais surinkta daugiau nei 2200 Eur
onkologinėmis ligomis sergančių vaikų
naujo hospiso pastato statyboms.

2017 10 18 suderintas susitikimas
su portalo lrt.lt vyriausiuoju
redaktoriumi V.Laučiumi dėl
galimybės LRT tapti
informaciniais Skautybės
šimtmečio rėmėjais.

Koordinuotas LS narių pasirengimas
lapkričio 5 d. "Vilties medžio" renginiui
kartu su harceriais.

Parengtas pristatymas su
kontroliniais klausimais apie
galimus LS veiksmus valstybės
užpuolimo atveju ir pristatyta per
išplėstinį LS Pirmijos ir Taybos
posėdį 2017.10.15 .
2017.10.16-2017.06.22
komunikuota su LS nariais, kurie
galimai galėtų prisidėti prie LS
veiksmų plano karo atveju
parengimo.

