LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLO IŠRAŠAS
2019 03 04 Nr. XVII-P-05
Kaunas
Posėdžio pirmininkė: Ieva Brogienė
Posėdžio sekretorė: Simona Uleckienė
Dalyvauja: Vytautas Beniušis, Ieva Brogienė, Matas Daunys, Urtė Petrulytė, Eglė Liagaitė, Benita
Mincevičiūtė, Justė Milutytė, Simona Uleckienė (Priedas Nr. 1).
Darbotvarkė:
1. Dėl eilinio Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimo;
2. Dėl skyrių veiklų.
1. SVARSTYTA: Eilinis Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimas.
Pristato: Ieva Brogienė.
.
2. SVARSTYTA. Skyrių veiklos.
2.1. SVARSTYTA. Užsienio reikalų skyrius.
Pristato: Matas Daunys.
2.2. SVARSTYTA. Pareigybių pasikeitimas.
Pristato: Ieva Brogienė.

2.3. SVARSTYTA. Komunikacijos skyrius.
Pristato: Urtė Petrulytė.
2.4. SVARSTYTA. Mokymų skyrius.
Pristato: Ieva Brogienė.
2.5. SVARSTYTA. Kitas Pirmijos posėdis.
Pristato: Ieva Brogienė.

Posėdžio pirmininkė:

Ieva Brogienė

Posėdžio sekretorė:

Simona Uleckienė

Priedas Nr. 2

Eil.
Nr.

Užduotis

Terminas

Atsakingas
asmuo

1.

www.skautai.lt atnaujinti LS
angliškus ir lietuviškus aprašus

2019-02-18

URS, KS

2.

Išsiųsti pakvietimą į
Suvažiavimą apskritajam stalui.
Perduoti vyksiančiųjų į Ameriką
kontaktus Matui Dauniui.
Pasidalinti su Pirmijos nariais
skyrių pareigybiniais aprašais.
Pasikalbėti su Ieva Skiparyte dėl
Guodos Globytės pareigų
perėmimo.
Atnaujinti 2019 m. mokymų
planą.
Pasiūlyti Karolinai Šmitaitei
vykti į MoVIS mokymus.

2019-03-11

Ieva Brogienė

2019-03-11

Ieva Brogienė.

2019-03-11

Ieva Brogienė

2019-03-11

Ieva Brogienė

2019-03-11

Goda Jackutė

2019-03-11

Ieva Brogienė

3.
4.
5.
6.
7.

Komentarai

Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Nuveikta veikla ir jos rezultatai

Einamieji darbai, nepriskiriami
jokio uždavinio įgyvendinimui

Parengtas sutarties projektas tarp LS ir
savivaldybės. Išsiųsti sutarties projektai
1.1. Lietuvos
32 savivaldybėm, kuriose veikia
#1 PRIORITETAS. skautija –
skautiški LS vienetai. Vyksta derinimai
Neformalaus
savivaldybių
ir pokalbiai su savivaldybėmis. Jau
ugdymo politika ir partnerė jaunimo
pasirašytos sutartys su: Šiaulių m. ir
socialinė
neformaliojo
Panevėžio m. savivaldybėmis.
atsakomybė
ugdymo
Marijampolės, Prienų ir Tauragės sav.
klausimais
atsisakė pasirašyti bendradarbiavimo
Parengta projekto paraiška
sutartis.
Kultūros tarybai GDDG 2020.
2019 02 06 susitikimas Vilniaus m.
savivaldybėje su mero patarėjumi ir
jaunimo reikalų skyriaus darbuotoja dėl
1.1. Lietuvos
skautiško judėjimo plėtros Vilniaus
skautija –
mieste, patalpų, sutarties pasirašymo ir
savivaldybių
kitų bendradarbiavimo formų.
partnerė jaunimo
Susitikime kartu dalyvavo Vilniaus
neformaliojo
krašto seniūnas A. Čenkus. Sutarta,
ugdymo
kad patarėjas pakoordinuos toliau mūsų
klausimais
bendradarbiavimą. Deja, po susitikimo į
el. laiškus neatsako ir toliau kontaktas
nevyksta.
2.2. Lietuvos
#2 PRIORITETAS.
skautijoje
Organizacijos
vykdoma
plėtra ir
vieninga jaunimo
stiprinimas
programa

Parengtos trijų amžiaus grupių
metodinės knygelės vadovams,
suderintas tekstas, suredaguota ir
atiduota spausdinimui.

2019 03 01 dalyvauta konsultacijoje
JRD dėl LS akreditacijos paraiškos.
2.5. Savanorystė
Parengta Lietuvos skautijos kaip
turi vertę ir įvaizdį
savanorišką veiklą vykdančios
organizacijos
organizacijos akreditacijos paraiška.
viduje
Lauksime patvirtinimo, o paskui kaip
priimanti organizacija akredituosimės.

2019 02 01 susitikimas su
Jurbarko sav. meru ir Tauragės
krašto vadovais derinant darbus,
atsakomybes ir pagalbą dėl PŠ
2019, kuri vyks Jurbarko mieste.

2019 01 31 dalyvavimas LR
SADM ir JRD organizuotoje
konsultacijoje dėl gauto
institucinio finansavimo LS.
2019 02 07 susitikimas su J. ir Ž.
Dragūnais dėl tolimesnio
bendradarbiavimo ir bendro
požiūrio į veiklų vystymą.
Nuspręsta toliau palaikyti visą
bendravimą ir sprendimų
priėmimą perduoti LS tarybai.
Susitikime kartu dalyvavo LS
tarybos narys T. Broga.
Atostogos 02 18-28
2019 02 21 susitikimas su
Pirmijos komunikacijos skyriaus
asistente U. Petrulyte. Kalbėta
apie darbo funkcijas,
įsipareigojimus, darbų atlikimo
terminus, apie galimybę perimti
skyrių nuo 2019 03 16, D.
Polonskytei atsisakius eiti
skyriaus koordinatorės pareigas.
2019 03 04 susitkimas su A.
Praškevičiūte, kuri aplikavo dėl
LS administratorės koordinatorės
pozicijos ir J. Milutyte - kuri
aplikavo dėl LS ŽIS
koordinatorės pozicijos.
Derinamasi dėl darbo funkcijų,

laikinų dviejų skyrių apjungimo,
darbo funkcijų ir sąlygų.
2019 03 04 susitiimas su
nacionalinių renginių
koordinatore E. Liagaite.
Apkalbėtos nacionalinės 2019
metų veiklos, atsakomybės,
susidėlioti darbų terminai.

Administracinio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir jos rezultatai

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio
įgyvendinimui

#1 PRIORITETAS.
Neformalaus
ugdymo politika ir
socialinė
atsakomybė

1.2. Lietuvos
Respublikos
įstatymai sudaro
sąlygas Lietuvos
skautijos veiklai

Kartu su sk. v. psktn. Teodoru Mindaugu
Ramanausku atstovauta Lietuvos skautijai
LiJOT vykdomame projekte (Nr. 10.1.2ESFA-K-0917-21) apie Lietuvos
respublikos teisinės bazės pataisų
rengimą gerinant jaunimo situaciją
Lietuvoje. Dalyvauta dviejuose
mokymuose apie mokslinių tyrimų
metodus, rezultatų analizę ir pritaikymą
renkant medžiagą apie dabartinę jaunimo Parengti LS pirmijos ir
politikos situaciją.
tarybos protokolai.

#1 PRIORITETAS.
Neformalaus
ugdymo politika ir
socialinė
atsakomybė

1.1. Lietuvos skautija
– savivaldybių
partnerė jaunimo
neformaliojo ugdymo
klausimais

Parengti raštai ir kartu su
bendradarbiavimo sutarties šablonais
išsiųsti dokumentai 32 savivaldybėms dėl
galimo bendradarbiavimo.

Parengti einamieji
organizacijos dokumentai
Suteiktos konsultacijos
asmenims norintiems
prisijungti prie
organizacijos veiklos
Administruota LS
nacionalinė būstinė
Išrašytos sąskaitos
faktūros
Atlikti pagalbiniai darbai
NVŠ projekto
administravimui
Bendrauta su išorės
savanoriais
Teikta pagalba Tauragės
kraštui organizuojant
Pavasario šventę,
vyksiančią balandžio 27
d., Jurbarke.
Parengtas prašymas dėl
eilinio LS vadovų
Suvažiavimo patalpų.
Parengta ir paskelbta
registracija. Delegatams
išsiųsti laiškai su

Suvažiavimo
dokumentais.
Išsiųstos padėkos
asmenims,
prisidėjusiems prie
Lietuvos skautų
šimtmečio knygos
rengimo.
Parengti raštai dėl
privalomųjų mokymų
organizavimo.
Užsakyti ir išsiųsti LS
narių pažymėjimai.
Parengtas ir pateiktas
narių sąrašas LiJOT.

Komunikacijos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos prioritetas

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir jos
rezultatai

Nufilmuoti jaunimo programos
#2 PRIORITETAS.
2.2. Lietuvos skautijoje
filmukai skirti trims amžiaus
Organizacijos plėtra ir vykdoma vieninga
grupėms, medžiaga dar reikia
stiprinimas
jaunimo programa
sumontuoti.

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio uždavinio
įgyvendinimui
Tarptautinių renginių delegatų
atstovavimo ir veiklų
viešinimas Instagram ir
Facebook.

Jaunimo programos informacija Kartą per du mėnesius išeina
jau patalpinta naująjame
Urtės Alksninytės straipsnis
skautatinklyje.
portale www.15min.lt
#2 PRIORITETAS.
2.3. Struktūruota ir
Organizacijos plėtra ir
Sukurtas naujas skautatinklis iki Facebook paskyros
veikianti komunikacija
stiprinimas
paleidimo trūksta nuotraukų.
administravimas
Skautatinklio naujienų
atnaujinimas

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

Strategijos
prioritetas

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir jos rezultatai

#2 PRIORITETAS.
Organizacijos
plėtra ir
stiprinimas

2.4. Kryptingai
ugdoma
lyderystė/2.3.
Struktūruota ir
veikianti
komunikacija

Sutvarkyti administraciniai klausimai dėl
,,Dvasinių mokymų" - paleistas skelbimas ir
registracija. Mokymai atšaukti dėl
Administruojamas LS
netinkamos datos lektoriui, siūloma kelti į
mokymai paštas
gegužės mėnesį. išsiųsti atšaukimo laiškai
dalyviams.

2.4. Kryptingai
ugdoma
lyderystė/2.3.
Struktūruota ir

Sutvarkyti administraciniai klausimai dėl
,,Socialinės įtraukties" mokymų - paleistas Atnaujinama LS
skelbimas ir registracija. Mokymai atšaukti mokymų duomenų
dėl nesusirinkusio dalyvių skaičiaus, išsiųsti bazė
atšaukimo laiškai. Mokymai perkelti į

veikianti
komunikacija
2.4. Kryptingai
ugdoma
lyderystė/2.3.
Struktūruota ir
veikianti
komunikacija
2.4. Kryptingai
ugdoma
lyderystė/2.3.
Struktūruota ir
veikianti
komunikacija
2.4. Kryptingai
ugdoma
lyderystė/2.3.
Struktūruota ir
veikianti
komunikacija

balandžio 13 d. Sutvarkytas senasis
registracijos straipsnis, paleista nauja
registracija.
Susitarta su Kauno pedagogų centru ir
,,Sveikatos ratu" dėl privalomųjų mokymų,
išsiųsti prašymai ir užsakyti lektoriai.
Mokymai vyks Kaune kovo 17 d., LS
nac.būstinėje.

Komunikuojama su
potencialiais
padėjėjais skyriaus
veikloje

Susitarta su lektorėmis (Eglė L. ir Simona
B.), su UPC dėl pirmo lygio draugininkų
mokymų Vilniuje. Mokymai vyks kovo 23-24
dienomis, paleista informacija ir registracija.

Paskelbtas straipsnis ir registracija į
mokymus ,,Skautai be patyčių". Numatoma
mokymų data - gegužės 4 d.

Užsienio ryšių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus
Strategijos
prioritetas

Strategijos
uždavinys

Nuveikta veikla ir jos rezultatai

Einamieji darbai,
nepriskiriami jokio
uždavinio įgyvendinimui

#2 PRIORITETAS.
Organizacijos plėtra
ir stiprinimas

2.4. Kryptingai
2 LS nariai dalyvavo Tarptautinių
ugdoma
koordinatorių forume "IC forum"
lyderystė

Tarybai pateikta ir
patvirtinta sutartis su
išvykstančiu į kvalifikacijos
kėlimo renginį

#2 PRIORITETAS.
Organizacijos plėtra
ir stiprinimas

Bendradarbiauta su Latvijos skautų ir skaučių
2.4. Kryptingai centrine organizacija, Estijos skautų
ugdoma
organizacija ir Estijos skaučių organizacija
lyderystė
pateikiant Erasmus+ Baltic jamboree
stovyklos projektą

Kanderštego traptautiniam
skautų centrui įteikta nauja
Lietuvos respublikos
vėliava

#2 PRIORITETAS.
Organizacijos plėtra
ir stiprinimas

2.4. Kryptingai
Aplikuota į EU Youth Together Erasmus+
ugdoma
projektą
lyderystė

Tapti WOSM konsultante
deleguota LS narė
Beatričė Leiputė

#2 PRIORITETAS.
Organizacijos plėtra
ir stiprinimas

2.4. Kryptingai
ugdoma
Pagalba Baltic Jamboree delegacijos
lyderystė
komandai

Tapti WOSM konsultante
deleguota LS narė Justina
Baliūnaitė

#2 PRIORITETAS.
Organizacijos plėtra
ir stiprinimas

2.4. Kryptingai Pradėti 23-iosios Europos skautų
ugdoma
konferencijos Lietuvos delegacijos
lyderystė
pasiruošimo darbai

Pirmijos kalendoriuje
surašyti Artėjantys
tarptautiniai renginiai

#2 PRIORITETAS.
Organizacijos plėtra
ir stiprinimas

Verčiama Slovakų skautų
2.4. Kryptingai
duomenų bazė, ruošiama
ugdoma
Pradėti Europos skautų simposiumo Lietuvos pritaikymui Lietuvos
lyderystė
delegacijos komandos darbai
skautijai

#2 PRIORITETAS.
Organizacijos plėtra
ir stiprinimas

2.4. Kryptingai
ugdoma
Aplikuota su Baltijos šalimis Nordic projektui
lyderystė
susijusiu su Baltic jamboree stovykla

Pateikti LS duomenys
WOSM census

Pagalba Prancūzų ir
Vokiečių vienetams
vizituojantiems Lietuvą
Pagalba Lietuvos skautijos
nariams Airijoje ir
Islandijoje

