
 

 

 

 

LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POS ĖDŽIO 

PROTOKOLAS  
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Vilnius 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė: Ieva Žilinskienė 

Posėdžio sekretorė: Aistė Auštraitė 

 

Dalyvauja 12 LS pirmijos narių ir 3 svečiai. 

Dalyviai:  

Pirmija: Aistė Auštraitė, Justina Baliūnaitė, Laima Dagytė, Barbora Drąsutytė, Vaiva Juškevičiūtė, 

Marius Kilimonis, Povilas Kripas, Benita Mincevičiūtė, Eglė Paulauskaitė, Ieva Vaitkevičiūtė, 

Dovilė Vinkevičiūtė, Ieva Žilinskienė. 

Svečiai: Ieva Puodžiūtė, Eglė Šidlauskaitė, Tomas Rakovas. 

 

Darbotvark ė: 

1. Skyrių nuveikti ir planuojami darbai. 

2. Projektas Safe from harm. 

3. Pavasario šventė. 

4. Pirmijos išplėstinis posėdis. 

5. Pirmijos ir Tarybos išplėstinis posėdis. 

6. Projektai. 

7. Vertėjų išversta medžiaga. 

8. Tarybos prižiūrimi skyriai. 

9. Kraštų seniūnų sueiga. 

10. Vadovų sąskrydis. 



11. 2 % akcija. 

12. Kiti klausimai.  

  

 

1.SVARSTYTA. Skyrių nuveikti ir planuojami darbai.  

 

L.E.P. Vyriausiasis skautininkas. Tomas Rakovas 

 

2012-03-20 drauge su Simona Klumbyte parengtas ir pateiktas 2013 m. projektas Jaunimo reikalų 

departamento Nacionalinių jaunimo organizacijų finansavimo konkursui. 

 

Vyriausioji skautinink ė. Ieva Žilinskienė 

 

• 2013 03 16 įvyko pirmasis Pirmijos posėdis, komandą šiuo metu sudaro: 

JPS – Benita Mincevičiūtė. SS – Dovilė Vinkevičiūtė. KS – Laima Dagytė. URS – Beatričė 

Leiputė. ŪS – Marius Kiliminis. FS – Povilas Kripas. MS – Ieva Vaitkevičiūtė. Pavaduotoja 

kraštams – Eglė Paulauskaitė. Pavaduotoja nacionaliniams renginiams – Justina Baliūnaitė. 

Sekretorė – Aistė Auštraitė  

• 2013 03 20 dalyvavau Norvegų mechanizmo mokymuose, nuo LS bus teikiamos dvi 

paraiškos.  

• 2013 03 21 susitikau su Gintautu Stulga. Sudėlioti DTA finansiniai srautai. Su T. Brogos 

pagalba surasti finansai DTA kofinansavimui, imamos paskolos iš fizinių asmenų. Jau 

pasirašytos dvi paskolos sutartys. DTA apyvartinėms lėšoms surasti beveik visi finansai.  

• Parengtas prašymas AB Lietuvos paštui dėl skautiškų pašto ženklų išsiuntimo. Gautas 

atsakymas, kad prašymą svarstys per artimiausią posėdį.  

• 2013 03 24 susitikau su tarybos pirmininku T. Broga. Paruoštas paskolos sutarties pavyzdys, 

susidėlioti esminiai ir skubieji darbai.  

• 2013 03 28 susitikimai ir darbų perdavimas su Tarybos vidaus komiteto pirmininku S. 

Arlausku, T. Rakovu, ŪS vedėju M. Kilimoniu, FS vedėju P. Kripu, kasininke G. 

Motiejauskaite, naujuoju pažymėjimo veidu P. Šukiu. Užsakyti 2013 m. lipdukai 

skautiškiems pažymėjimams. Ruošiama el. forma skautiško pažymėjimo užsakymui.   



• Pateiktas 1 projektas Lietuvių Katalikų Religinės šalpos fondui, dar du rašomi. Bus pateikti 

iki balandžio 15 d.  

 

 

Vyriausiojo skautininko pavaduotoja. Eglė Paulauskaitė 

1. Susisiekta su LS kraštų ir konferencijų seniūnais.  

• Prisistačiau, kaip žmogus, atsakingas už bendravimą su kraštais.  

• Pasidomėjau, kuri data labiausiai tinkama kraštų seniūnų sueigai. Kol kas tinkamiausia yra 

gegužės 4d.  

• Paprašiau savaitės bėgyje atsiųsti informaciją, kiek kraštui reikia lipdukų LS nario 

pažymėjimams. Taip pat, jei žino, kurie žmonės ilgai nesulaukia pažymėjimų – paprašiau, 

kad atsiųstų jų pavardes.  

• Pasidomėjau, kada yra artimiausi kraštų vadovų posėdžiai, į kuriuos galėtume atvykti 

susipažinti. 

o Alytaus kraštas: artimiausias posėdis planuojamas balandžio 4 arba 5 d. 

o Kauno kraštas: artimiausias posėdis planuojamas birželio 6 d. Santakos tuntas nori 

apsiimti sutvarkyti skautų namo žalią kambarį, kuriame galėtų vykti sueigos.  

o Marijampolės kraštas: artimiausia sueiga planuojama balandžio 5 d. 17 val. 

o Šiaulių kraštas: artimiausias posėdis planuojamas balandžio 5 d. 16 val. Trakų g. 15. 

Dėl lipdukų - norėtų gauti narystės duomenis, pateiktus per suvažiavimą. 

o Tauragės kraštas: šiuo metu seniūnės pareigas eina Aušra Borkertienė, kuri šiuo metu 

yra ne Lietuvoje. Abi pavaduotojos mieliau siunčia kalbėtis viena pas kitą. Kol kas 

krašto vadovų posėdis nesuplanuotas, kai suplanuos – informuos mane. Šiuo metu 

kontaktus palaikysiu su viena iš pavaduotojų, Aušra Žižiene.  

o Vilniaus kraštas: savo vadovų posėdį jau turėjo, išsirinko naują seniūną Vytautą 

Zuloną. Kol kas laukiu jo kontaktų, kad galėčiau toliau komunikuoti. 

o Utenos kraštas: planuoja turėti savo posėdį dar pavasarį, bet kol kas nėra aiškios 

datos. Kai nuspręs datą – mane informuos.  

o Telšių kraštas: planuoja vadovų posėdį turėti ateinantį mėnesį, kai nuspręs data – 

mane informuos. Kraštui reikia 37 lipdukų LS nario pažymėjimui. 



o Panevėžio kraštas: vadovų posėdžiai vyksta kiekvieno mėnesio pirmą antradienį. 

Artimiausias vyks balandžio 2d. Informavau, kad greičiausiai bandysime atvykti į 

kitą posėdį. 

o Jūrų skautai: turėjo savo vadovų posėdį ir mokymus praėjusį savaitgalį, artimiausiu 

metu posėdžio neplanuoja.  

o Oro skautai: atskirų savo posėdžių nelabai turi. 

 

Vyriausiojo skautininko pavaduotoja. Justina Baliūnaitė 

1. Kovo 16 d. įvyko LS vadovų Suvažiavimas.   

Suvažiavime dalyvavo virš 180 dalyvių, balso teisę turintys – 155 dalyviai.   

Pastebėjimai: 

• Gerai, kad Suvažiavimas vyksta 1 dieną, taip gali atvykti daugiau dalyvių. 

• Buvo keblumų dėl nakvynės dalyviams, paskirti atsakingi asmenys neatliko savo 

pareigų, per vėlai pradėta ieškoti nakvynės. 

• Suvažiavimas LS kainavo tiek pat, kiek ir kasmet, tačiau renginys vyko geresnės 

kokybės aplinkoje. 

• Suvažiavimo Prezidiumas turėtų atsakingiau pasiruošti pačiam Suvažiavimui, jo 

vedimui. 

• Buvo gerai pasiskirstyta pareigomis, nors ir iškilo nenumatytų darbų renginio metu, 

tačiau buvo Pirmijos žmonių, kurie galėtų padėti. 

 

 

2. Š.m. Kovo 2 d. Vilniuje įvyko susitikimas su WOSM atstovu Kevinu Camillieri dėl Tailored 

Support pagalbos LS. Susitikime dalyvavo Narystės DG nariai: Tomas Rakovas, Justina 

Baliūnaitė, Dalia Navickaitė, Visvaldas Varžinskas, Saulius Jurevičius. Susitikimo metu 

buvo išdiskutuotos veiklos galimybės ir galima WOSM pagalba.  

Apibrėžtos šios veiklos sritys, kurias reikia stiprinti ir ties jomis dirbti: 

• Vidinė komunikacija. 

• Duomenų rinkimas ir saugojimas. 

• Kraštų struktūra ir seniūnų vaidmuo. 

• Organizacijos valdymas. Administratoriaus funkcijos sukūrimas ir įteisinimas. 

 



 

3. Narystės DG veikla. 

Š.m. kovo 29 d. susitikta su Tomu Rakovu dėl darbo grupės veiklos. Balandžio 8 d. turime 

nusiųsti WOSM atstovui Kevinui Camillieri darbo grupės darbų planą. Sudėliotas 

preliminarus veiklų planas, kuris plačiau bus aptartas darbo grupės susitikimo metu 

balandžio 8 d. ir nusiųstas WOSM‘ui. 

Planuojami tokie darbai, kuriems reikės sudėlioti prioritetus ir sudaryti veiksmų planą: 

a) Vidinė komunikacija. Reikia sudaryti komunikacijos procedūrų planą ir suplanuoti, 

kas jį vykdys. 

b) Duomenų rinkimas ir saugojimas. Reikia nuspręsti kokius duomenis renkam iš 

vienetų, kaip reguliariai vertinam veiklos kiekybę ir kokybę. Kaip-kam duomenis 

pateikiam? Kaip saugom ir naudojam? 

c) Kraštų struktūra ir seniūnų vaidmuo. 

d) Organizacijos valdymas. Administratoriaus funkcijos sukūrimas ir įteisinimas. 

 

 

 

Mokymų skyrius. Ieva Vaitkevičiūtė 

 

1. Tęsiami mokymai ”Mokymų vadovams”. Datos - Kovo 1-3d., lapkričio 15-17d.  

Šiuo metu derinamos, vykdomos praktikos – rengiami mokymai su lektorių koordinavimu. 

 

2. Suplanuota skyriaus sueiga. Balandžio 3d. Vilniuje. Dalyviai - 13 MS narių ir interesantų 

(LS nariai). Nagrinėjami klausimai:  

• MS narystė, tapimas MS nariu;  

• Praktikų/mokymų sėkmės-nesėkmės rengimo procese; 

• MS veikimo principai; 

• Mokymų vedimas-organizavimas po MS vėliava (kurie mokymai privalo vykti 

skyriaus vardu); 

• Užsakomųjų mokymų aprašo rengimas; 

• Skyriaus viešinimas internete. 

 



3. Rengiami užsakyti mokymai “Amberton” Klaipėdos viešbučiui. Data – š.m. balandžio 24d. 

Trukmė – 6val. Klaipėda. Vedėjai: M. Švedas, A. Strioga, T. Kavaliauskas, I. Vaitkevičiūtė.  

• Tikslinė grupė. 9 viešbučio darbuotojai; 

• Tikslas. Komandos formavimas, MS narių praktika; 

• Temos. Vaidmenys ir jų reikšmė komandoje, grupė-komanda. 

 

4. Planuojami užsakomieji “Draugininkų mokymai” naujiems LS savanoriams (DTA). Data – 

š.m. gegužės 3d. Vilnius. Vedėjas: Pavel Mikriukov. 

 

5. Training Commissioners Network Meeting. Data – š.m. gegužės 17-19d. Roma, Italija. Bus 

deleguojami du LS nariai: T. Rakovas, I. Vaitkevičiūtė. 

 

6. Ruošiamasi “Lyderių kalvei”. Data – š.m. gegužės 24-26d. Vedėjai: Tomas Čebatorius, Ieva 

Vaitkevičiūtė, Milda Bacevičiūtė. (Koordinuoja Milda Bacevičiūtė). 

• Tikslinė grupė. 16-19 m. LS nariai.  

• Tikslas. Paruošti jaunus lyderius, galimai būsimus LS vadovais. 

• Uždaviniai. Aptarti skautybės pagrindus ir savanorystės idėją/svarbą jaunų žmonių 

ugdyme; Padėti atskleisti lyderio savybes; Praktikuoti sėkmingam darbui 

komandoje/grupėje; Perteikti svarbių veiklos organizavimo žinių. 

• Temos. Grupė-komanda, raidos fazės, lyderio savybės, konfliktų valdymas, diskusijų 

vedimas, laiko planavimas, darbų koordinavimas, skautybės pagrindai. 

• Pastabos. Pirmenybė teikiama mažųjų kraštų dalyviams. 

 

7. Ruošiamasi “Laužavedžiams”. Data – š.m. gegužė-birželis. Kaunas. Vedėjai: Julija 

Bytautaitė, Milda Bacevičiūtė, Laura Varžinskienė. (Koordinuoja L. Varžinskienė). 

• Tikslinė grupė. Ne jaunesni nei 16 metų laužavedžiai, siekiantys tapti savo krašto 

lyderiaujančiais ir pavyzdiniais laužavedžiais. 

• Tikslas. Parengti „profesionalių“ laužavedžių komandą visuose LS kraštuose, kurie 

vėliau dalintųsi žiniomis savo krašte. 

• Uždaviniai. „Sugrąžinti“ į laužus skautiškas ir lietuvių liaudies dainas; Parengti 

laužavedžius, gebančius parengti laužo programą ir pravesti laužą vienas ir 

lužavedžių komandoje; Išanalizuoti laužo, kaip ugdymo priemonės galimybes. 



• Temos. Laužo nauda ir reikšmė ugdymui; Laužavedys ir laužakurys; Pasiruošimas 

laužui; Laužo pradžia; Laužo programa ir jos sudarymo principai; Laužavedžio 

elgsena; Laužavedžių komanda; Laužo pabaiga. 

 

8. Ruošiamasi mokymams “Grupė-komanda”. Data - š.m. vasara po Jubiliejinės stovyklos 

(rugpj ūčio mėn.). Trukmė - 4dienos ir 3 naktys arba 5 dienos ir 4 naktys. Vieta – 

miškas/sodyba. Vedėjų komanda: E. Šidlauskaitė, E. Mikeliūnaitė, Donatas Barsys, 

Martynas Švedas, Algirdas Strioga. (Koordinuoja E. Mikeliūnaitė). 

• Tikslinė grupė. Patyrę skautai (14-18m., bet kokia lytis, po 2 atstovus nuo krašto). 

Kodėl? : 

a. Amžiaus grupė, kuri turi būti rengiama augti toliau ir mokėti dirbti bet 

kokioje komandoje; 

b. Tai amžiaus grupė, kuri išaugs į vadovus ir galės savo žinias pritaikyt naujo 

vieneto (draugovės, skilties) kūrime;  

c. efektyviau paskleis žinias savam krašte. 

• Tikslas. LS skautijos nariai, puikiai gebantys dirbti komandoje, nepriklausomai nuo 

jos sudėties. 

• Uždaviniai. Informacijos sklaida - pradedam formuot susidomėjusią auditoriją; 

Techninių dalykų derinimas (laikas, vieta, maistas -> atsižvelgiant į finansus); 

Konkrečių temų, informacijos peržvalga; Dar vienas informacijos/reklamos srautas; 

Paruoštos tikslios programos peržvalga vedėjų komandoje, taisymai korekcijos (jeigu 

reikia); Mokymai. 

• Temos. Komandinis darbas; Konfliktų valdymas; Lyderystė/ Vadovas-Lyderis; Kitų 

įtraukimas; Laiko/Veiklos planavimas; Tikslų/Uždavinių svarba; 

Tolerancija/Supratimas/Demokratija.  

 

9. MS Jubiliejinėje stovykloje. Data – š.m. liepos 6-14d. Planuojama Jubiliejinėje stovykloje 

prisijungti prie suaugusiųjų skyriaus rengiant kasdienius 3val. trukmės mokymus 

skirtingomis temomis. Suderinta su Vilma Staugaitiene (atsakinga už suaugusiųjų skyrių). 

Kol kas numatytos temos “Mazgai ir jų panaudojimas”, “Kūrybiški sprendimai”, “Streso 

įveika, pozityvus mąstymas”, “Suaugusiųjų-vaikų santykiai” (Jorūnė Rimkienė, Ieva 

Vaitkevičiūtė, Rūta Burokaitė). 



 

10. Ruošiamasi “Draugininkų mokymams”.  Data – š.m. rugsėjo 20-22d. Kaunas. Mokymų 

vedėjai: T. Čebatorius, E. Paulauskaitė, Andrius Mika, Ieva Vaitkevičiūtė. (Koordinuoja 

Tomas Čebatorius).  

Ūkio skyrius. Marius Kilimonis 

 

1. Pradėta formuoti ūkio skyriaus komanda. 

2. Surinkta informacija dėl skautatinklio perkėlimo ir pilno e-mail sutvarkymo. Informacija 

perduoda skautui informatikui, kuris susipažinęs ir įvertinęs informaciją atsakys apie darbų atlikimo 

galimybes. Taip pat svarstoma galimybė darbų atlikimui samdyti specialistus administruojančius 

skautatinklio serverį. 

3. Susitikimo su vyr. sk. Ieva Žilinskienė ir buvusiu vyr. sk. Tomu Rakovu metu aptarta ūkio 

skyriaus  veiklos perspektyvos ir probleminės (laukiančios greitų sprendimų) sritys.   

Išskirti būtiniausi darbai: 

• Skautų žemės perdavimas laikinam naudojimui tuo suinteresuotam ūkininkui; 

• Skautų namo ir jo aplinkos sutvarkymas; 

• Skautų namo remontas; 

• Skautų inventoriaus ir turto surašymas. 

4. Greitu metu planuojama suorganizuoti generalinę skautų namo apžiūrą įvertinant visus 

reikalingus atlikti darbus (tiek smulkius, tiek stambesnius). 

5. Pradedamas ruošti atliktinų darbų skautų name ir jo prieigose sąrašas. 

 

Jaunimo programos skyrius. Benita Mincevičiūtė 

 

• Parengtas skelbimas www.skautai.lt apie balandžio mėn. Kanderštego tarptautiniame skautų 

centre vyksiančią kasmetinę Agorą. Paskelbta dalyvių atranka. Sulaukta 4 dalyvių iš kurių 



atrinktos sesės  Akvilė Milkevičiūtė (Vilniaus kraštas) ir Kornelija Ulskytė (Telšių kraštas). 

Viena dalyvė dokumentus pateikė po skelbime nurodytos datos, jos kandidatūra nebuvo 

svarstyta. 

• Specialybių kūrimo darbo grupė toliau darbuojasi prie skautiškų specialybių kūrimo. Sukurtos 

trys naujos specialybės: Mazgininko, Kantoriaus ir Grafiko (dizaino) specialybė.   

• Pradėta judinti vyr.skautų programa. Iš vyr.skautės Giedrės Zurbaitės perimti visi failai, kuriuos 

turėjo dirbdama su vyr.skautų programos darbo grupe (ją sudaro po vieną atstovą iš kiekvieno 

vyr.skautų būrelio/draugovės iki 29 m.). Prie vyr.skautų programos darbų prisijungė Greta 

Slavickaitė ir Jorė Astrauskaitė. 

• Susisiekta su skautų dvasios vadu psktn. kun. Antanu Mačiumi dėl Velykinio sveikinimo 

www.skautai.lt. 

 

Užsienio reikalų skyrius. Beatričę Leiputę atstovauja Barbora Drąsutytė 

 

• Išėjo kovo mėn. naujienlaiškis „Tarptautinės galimybės“ skautai. lt projekte bei integruotas į 

naująją Akelą. 

• Toliau juda BSM  - priduotas projektas Šiaurės Ministrų tarybai, programos grupė toliau 

dirba. 

• Į balandžio mėn. Kanderštego tarptautiniame skautų centre vyksiančią kasmetinę roverių 

Agorą užregistruotos sesės Akvilė Milkevičiūtė ir Kornelija Ulskytė. Kelionės išlaidas 

dengia DTA. 

• Safe from harm – oficialiai prasideda projekto laikotarpis, sesė B. Drąsutytė toliau 

kontaktuoja su Europos regionu ir kuruoja galimas būsimas veiklas kartu su MS, JPS. 

• Derinami Europos Regiono konferencijos, vyksiančios rugpjūtį Berlyne klausimai. 

• Parašytas projektas Baltic see meeting į Šiaurės ministrų tarybą. Rezultatas dar neaiškus. 

 

Komunikacijos skyrius. Laima Dagytė 

 

• Kasdien prižiūrimas facebook ir kitos organizacijos socialinės paskyros. Čia kasdien 

dalinamasi įvairia informacija. Stengiamasi palaikyti vidurį tarp informacinio - mokomojo ir 

pramoginio pobūdžio.  



• Kasdien prižiūrimas organizacijos tinklapis www.skautai.lt. Kovo mėnesį skelbta 

"mokymosi" tema, kuri sulaukė daugiau nei septynių narių parašytų naujienų. Balandžio 

mėnesio tema - apie tarptautinį skautavimą. Pirmijos bei Tarybos nariai labai skatinami šia 

tema rašyti / filmuoti / kalbėti / fotografuoti ar piešti naujienas.  

• Vykdomas žiniasklaidos monitoringas. Kovo mėnesį LS inicijuoti 7 paminėjimai 

žiniasklaidoje + 1 inicijuotas pačių regionų, 1 iš susitikimo su prezidente Dalia Grybauskaite 

(reprezentatyvi nuotrauka su uniforma, paimta, kaip straipsnio iliustracija).  

• Galutinai pabaigtas, suredaguotas ir atspausdintas ataskaitinis leidinys. Korektūra rūpinosi 

Rasa Dumčiūtė, maketas buvo parengtas dar pernai metais, o tekstus gražiai sudėliojo Gerda 

Kvedaraitė,  spausdino UAB "StepArc". Atsižvelgiant į visų pastabas reiktų užfiksuoti, kad 

kitais metais ataskaitinis leidinys turėtų apimti daugiau rezultatų analizės ir lyginimo. Taip 

pat galutinį leidinio variantą būtina turėti dvi savaitės iki spausdinimo ir dar kartą duoti pačių 

straipsnių autorių redakcijai.  

• Parengtas ir organizacijos viduje išplatintas velykinis vadijos bei jūrų skautų gimtadienio 

sveikinimai. Taip pat raginimas prisijungti prie Žemės valandos. 

• Pagalba stovyklų "Skautai - neskautams" rengėjams su komunikacija. Parengti kvietimai, 

planuojami straipsniai. 

• Paskelbti ir administruoti kandidatų į vyr. skautininkus debatai.  

• Rūpintasi suvažiavimo komunikacija. Tvarkytas kvietimas į renginį, suvažiavimo metu 

vykdyta apžvalga realiuoju metu, po suvažiavimo parengtas aprašymas skautatinkliui, taip 

pat parengtas ir išplatintas pranešimas spaudai. Viskas vienoje vietoje čia: 

http://www.skautai.lt/index/article/id/1499 

• Drauge su nauju ūkio skyriaus vedėju Mariumi Kilimoniu vėl judinami serverio reikalai. 

Susisiekta su Donatu Olsevičiumi, naujam žmogui išaiškinta situacija. Šiuo metu techninę 

dalį tvarko Gytis Meškas, IT kuravimo dalį valdo Marius Kilimonis. Po perkėlimo į 

skautiškus paštus grįš visi senieji laiškai, taip pat keisis pašto slaptažodžiai. Jie žmonėms bus 

išsiuntinėti. Tikimasi per balandį galutinai susitvarkyti. Pagrindinė bėda su visais duomenų 

kilnojimais iš vieno serverio į kitą yra ta, kad tokiems darbas labai sunku surasti savanorių.  

• Parengtas ir išplatintas kovo mėnesio naujienlaiškis "Akelos uola". Naujienlaiškis 

siunčiamas 338 nariams. Naujienlaiškio atidarymo procentas šiuo metu yra 36% Tikslas - 

kas mėnesį šį procentą didinti. Labiausiai žmones dominusios naujienos: 1. suvažiavimas, 2. 

atributika, 3. pavasario šventė. 



• Sumaketuotos Jaunimo programos skyriaus išverstos "Dvasinio religinio ugdymo gairės". 

Šiuo metu laukiama skyriaus vedėjos Benitos Mincevičiūtės galutinės redakcijos ir leidinys 

bus publikuojamas elektroninėje LS bibliotekoje.  

• Dalyvauta projekto "Dievui. Tėvynei. Artimui" akademijoje. Parengta akademijos ataskaita - 

aprašymas ESFAI ir partnerių tinklapiams. Taip pat parengta trečiosios akademijos ataskaita 

- aprašymas.  

• Skyriaus narys Karolis Martinaitis dalyvavo LiJOT žiemos forume apie besimokančią 

organizaciją. Jo pastebėjimus galima rasti čia: http://www.skautai.lt/index/article/id/1473 

 

2. SVARSTYTA. Projektas Safe from harm. 

Pristato: Barbora Drąsutytė. 

NUTARTA: 

Konsultacinį susitikimą vykdyti per JS. Išleisti krizių valdymo lankstinukus. 

Suburti nacionalinę komandą. Siūlomi žmonės: 

Vilma Adomavičienė; 

Rasa Dumčiūtė; 

Janina Žvirblytė - Paslavičienė; 

Rita Baranauskienė; 

Audronė Levickienė; 

Daiva Kudulė; 

Birutė Užkurienė; 

Edita Andrijauskienė; 

Vitalija Pranevičiūtė; 

Jorūnė Vyšniauskytė - Rimkienė. 

 

3. SVARSTYTA. Pavasario šventė. 

Pristato: Justina Baliūnaitė. 

NUTARTA: 

Parengti padėkas organizatoriams (Sekretoriato skyrius). 

 

4. SVARSTYTA. Pirmijos išpl ėstinis posėdis. 

Pristato: Ieva Žilinskienė 



NUTARTA: 

Posėdis vyks Višakio Rūdoje pas Strioką, po pavasario šventės. Reikia atsivežti miegmaišius arba 

patalynės užvalkalus. Parengti padėką ir smulkią dovanėlę (Benita Mincevičiūtė). 

Sekmadienį išsiskirstom 15.00. 

 

5. SVARSTYTA. Pirmijos ir Tarybos išpl ėstinis posėdis. 

Pristato: Ieva Žilinskienė 

NUTARTA: 

Pirmijos Tarybos išplėstinis posėdis vyks gegužės 10 - 12 d., Kaune. 

 

6. SVARSTYTA. Projektai. 

Pristato: Ieva Žilinskienė 

NUTARTA: 

Ieva Žilinskienė, Benita Mincevičiūtė, Simona Klumbytė ir Dovilė Vinkevičiūtė rašo projektus 

Lietuvių katalikų religinės šalpos ir Vydūno fondams. 

 

7. SVARSTYTA. Vert ėjų išversta medžiaga. 

Pristato: Ieva Žilinskienė 

NUTARTA: 

Ieva Žilinskienė viską sudeda į Dropboxą ir skyriai pasidalina medžiagą redagavimui. 

 

8. SVARSTYTA. Tarybos prižiūrimi skyriai. 

Pristato: Ieva Žilinskienė. 

Vidaus komitetas: 

Ūkio skyrius, Sekretoriato skyrius, Finansų skyrius. 

Strategijos komitetas: 

Jaunimo programos skyrius, Mokymų skyrius, Suaugusių skyrius. 

Atstovavimo komitetas: 

Užsienio ryšių skyrius, Komunikacijos skyrius. 

 

9. SVARSTYTA. Krašt ų seniūnų sueiga. 

Pristato: Ieva Žilinskienė, Eglė Paulauskaitė ir Justina Baliūnaitė. 

NUTARTA: 



Eglė Paulauskaitė susisieks su Milda Bacevičiūte dėl pagalbos Tauragės kraštams. Reikia dirbti su  

Klaipėdos kraštu. Didžioji dalis Telšių krašto vadovų organizuoja JS, todėl su jais susisieksime po 

stovyklos. Palaikysime ryšį su Alytaus kraštu ir suteiksime reikalingą pagalbą.  

 

10. SVARSTYTA. Vadovų sąskrydis. 

Pristato Ieva Žilinskienė ir Justina Bliūnaitė. 

NUTARTA: 

Vadovų sąskrydis vyks rugpjūčio 23-25 d. 

Siūloma vieta „Pušynas“ prie Pagonijos. Iki balandžio 15 d. visi Pirmijos nariai ieško vietos 

Lietuvos centre. 

 

11. SVARSTYTA. 2 % akcija. 

Pristato Povilas Kripas. 

NUTARTA: 

Akelos uolos gavėjam išsiųsti prašymus skirti 2 % LS ir laiškus apie tai kur bus panaudoti pinigai. 

Rėmėjams išsiųsti prašymus 2 %, padėkas ir praėjusių metų veiklos ataskaitas. 

Povilas Kripas išsiaiškins dėl paskirties langelio ir paruoš aprašymą, kurį išsiųs sekretoriato skyrius. 

 

12. SVARSTYTA. Kiti klausimai.  

NUTARTA: 

Kitas Pirmijos posėdis vyks balandžio 27-28 d. Višakio Rūdoje. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė Ieva Žilinskienė 

 

 

 

Posėdžio sekretorė Aistė Auštraitė 



LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLO IŠRAŠAS 

 

2013 05 10-12 Nr. XIV-P-02 

Kaunas 

 

Posėdžio pirmininkė: Ieva Žilinskienė 

Posėdžio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė 

 

Dalyvauja  9 LS pirmijos nariai. 

Dalyviai: Laima Dagytė, Barbora Drąsutytė, Vaiva Juškevičiūtė, Marius Kilimonis, Povilas 

Kripas, Justina Lukaševičiūtė, Eglė Paulauskaitė, Dovilė Vinkevičiūtė, Ieva Žilinskienė. 

Darbotvarkė: 

1. Skyrių nuveikti darbai. 

2. Vilniaus krašto seniūno patvirtinimas. 

3. Vadovų sąskrydis. 

4. World Scout Education Congress. 

5. Skautiškos atributikos internetinis puslapis. 

6. www.skautai.lt puslapio administravimas. 

7. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA: Skyrių nuveikti darbai. 

Priedas Nr. 1 

 

2. SVARSTYTA: Vilniaus krašto seniūno patvirtinimas. 

Pristato: Ieva Žilinskienė. 

NUTARTA: Patvirtinti Vytautą Zuloną Vilniaus krašto seniūnu. 

 

3. SVARSTYTA:  Vadovų sąskrydis. 

Pristato: Ieva Žilinskienė. 

NUTARTA: Vadovų sąskrydis vyks Jonavos urėdijos poilsiavietėje, rugpjūčio 24-25 

d. Vadovų sąskrydžio metu Pirmijai ir Tarybai bus pristatytas projektas „Safe from 

harm“. 

 

4. SVARSTYTA: World Scout Education Congress Honkonge. 

Pristato: Barobora Drąsutytė. 

NUTARTA: Į World Scout Education Congress važiuos Ieva Žilinskienė. 

 

5. SVARSTYTA: Skautiškos atributikos internetinis puslapis. 

Pristato: Vaiva Juškevičiūtė. 



NUTARTA: Povilas Kripas sukuria laikiną internetinį tinklalapį 

www.skautai.lt/atributika 

 

6. SVARSTYTA: www.skautai.lt puslapio administravimas. 

Pristato: Laima Dagytė. 

NUTARTA: Iki gegužės 17 d. Laima Dagytė ir Marius Kilimonis pasidomi kas ir už 

kokią kainą sutiktų sutvarkyti ir administruoti skautatinklį. 

 

7. SVARSTYTA: Kiti klausimai 

NUTARTA: Kitas Pirmijos posėdis vyks birželio 26 d. 19.00 val., Vilniuje. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė       Ieva Žilinskienė 

 

 

 

Posėdžio sekretorė       Justina Lukaševičiūtė 

 

 

http://www.skautai.lt/atributika


  LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2013 06 26 Nr. XIV-P-03 

Vilnius 

 

Posėdžio pirmininkė: Ieva Žilinskienė 

Posėdžio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė 

 

Dalyvauja 11 LS pirmijos narių. 

Dalyviai: Justina Baliūnaitė, Laima Dagytė, Barbora Drąsutytė, Vaiva Juškevičiūtė, Marius 

Kilimonis, Justina Lukaševičiūtė, Benita Mincevičiūtė, Eglė Paulauskaitė, Ieva Vaitkevičiūtė, 

Dovilė Vinkevičiūtė, Ieva Žilinskienė (Priedas Nr. 1). 

Darbotvarkė: 

1. Skyrių nuveikti darbai. 

2. Safe from harm. 

3. Vadovų sąskrydis. 

4. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA: Skyrių nuveikti darbai. 

Priedas Nr. 2 

 

2. SVARSTYTA: Safe from harm. 

Pristato: Ieva Vaitkevičiūtė ir Barbora Drąsutytė. 

Pristatytas planuojamų veiklų planas. Priedas Nr. 3 

NUTARTA:  

Patvirtinti veiklų planą ir Barborą Drąsutytę paskirti atsakingu už projektą Lietuvoje 

asmeniu. 

 

3. SVARSTYTA:  Vadovų sąskrydis. 

Pristato: Justina Baliūnaitė. 

Vadovų sąskrydis vyks Jonavos urėdijos poilsiavietėje, rugpjūčio 23-25 d. 

NUTARTA: . 

Justina Baliūnaitė susisiekia su urėdo pavaduotoju Juozu Jaruševičiumi dėl gerojo 

darbelio. Taip pat sukuria darbo grupę vadovų sąskrydžio programai kurti. 

Matas Dominas pasirūpins vadovų sąskrydžio logistika.  

Justina Lukaševičiūtė organizuoja registratūrą. 

Į vadovų sąskrydį bus priimami visi aktyvūs skautai nuo 16 metų. 

  

 



4. SVARSTYTA: Kiti klausimai 

NUTARTA:  

Kitas Pirmijos pos4dis liepos 25 dieną Vilniuje. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė       Ieva Žilinskienė 

 

 

 

Posėdžio sekretorė       Justina Lukaševičiūtė 

 

 



  LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2013 07 25 Nr. XIV-P-04 

Vilnius 

 

Posėdžio pirmininkė: Ieva Žilinskienė 

Posėdžio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė 

 

 

Dalyvauja  10 LS pirmijos nariai. 

 

Dalyviai: Justina Baliūnaitė, Barbora Drąsutytė, Matas Dominas, Vaiva Juškevičiūtė, Justina 

Lukaševičiūtė, Akvilė Milkevičiūtė, Urtė Penkauskaitė, Ieva Vaitkevičiūtė, Dovilė 

Vinkevičiūtė, Ieva Žilinskienė (Priedas Nr. 1). 

 

Darbotvarkė: 

1. Skyrių nuveikti darbai. 

2. Vadovų sąskrydis. 

3. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA: Skyrių nuveikti darbai. 

Priedas Nr. 2 

 

2. SVARSTYTA:  Vadovų sąskrydis. 

Pristato: Justina Baliūnaitė. 

Vadovų sąskrydis vyks Jonavos urėdijos poilsiavietėje, rugpjūčio 23-25 d. 

 

NUTARTA:  

Komendantas: Vytis Šulinskas. 

Pavadinimas – Skautivalis 

Registracija: nuo liepos 26 iki rugpjūčio 12d. dalyvio kaina 30Lt nuo rugpjūčio 13d. ir 

atvykus – 50Lt, nesusimokėjusiems LS nario mokesčio už 2013m. - 55Lt 

 

3. SVARSTYTA: Kiti klausimai 

 

NUTARTA:  

Kitas Pirmijos posėdis po pirmojo Vadovų sąskrydžio registracijos etapo pabaigos 

(rugpjūčio 12d.) 



 

 

 

Posėdžio pirmininkė       Ieva Žilinskienė 

 

 

 

Posėdžio sekretorė       Justina Lukaševičiūtė 

 



LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS 

 
2013 09 10 Nr. XIV-P-05 

Kaunas 

 

Posėdžio pirmininkė: Ieva Žilinskienė 
Posėdžio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė 
 
Dalyvauja: 10 LS pirmijos narių ir 1 svečias. 

Dalyviai: Justina Baliūnaitė, Laima Dagytė, Vaiva Juškevičiūtė, Marius Kilimonis, Justina 
Lukaševičiūtė, Benita Mincevičiūtė, Eglė Paulauskaitė, Ieva Vaitkevičiūtė, Dovilė 
Vinkevičiūtė, Ieva Žilinskienė (Priedas Nr. 1). 

Svečias: LS tarybos narė Birutė Taraskevičiūtė. 

 

Darbotvarkė: 

1. Skyrių nuveikti darbai. 
2. Vadovų sąskrydžio įvertinimas. 
3. Labdaros - paramos vakaras. 
4. 2013 m. III ketvirčio veiklos plano peržiūra/atnaujinimas. 
5. Kraštų seniūnų sueiga lapkričio 8-9 d., Kaune. 
6. Baltic sea meeting. 
7. Skyrių narių tvirtinimas. 
8. Organizacijos nauda kraštams – paketo sukūrimas.  
9. Kiti klausimai. 

 
1. SVARSTYTA:  Skyrių nuveikti darbai. 

Priedas Nr. 2 
 

2. SVARSTYTA:  Vadovų sąskrydžio įvertinimas. 
Pristato: Ieva Žilinskienė. 
NUTARTA:   
Rekomendacijos: 
Vieta tinkama sąskrydžiui, bet reikėtų keisti apgyvendinimo/programos išplanavimą, 
tai pagerintų gyvenimo ir komunikacijos kokybę. 
Komunikacija iki renginio ir jo metu buvo silpna. Reikėtų pradėti viešinimą bent du 
mėnesius prieš renginį, pasirūpinti programos skelbimu ir informavimu, t.y. 
programos aprašymai iki renginio ir jo metu, laiko rėmų lentelės skelbimas sąskrydyje 
visiems prieinamoje vietoje. Taip pat rekomenduojama sąskrydžiui rengti du 



programerius, kurie gerai žinotų savo atsakomybes ir netikėtai negalint dalyvauti 
vienam programeiui išvengtume netikėtumų ir butų pasidalintas darbas, nereikėtų 
apkrauti kitų žmonių, kurie turi atsakomybes vadovų sąskrydyje.  
Kuriant programą reikia atsižvelgti į renginio dalyvių amžiaus skirtumus ir pateikti 
programos kelias alternatyvas, atsisakyti programos, kuri skirta tik jaunimui ar tik 
siauram ratui. Šiais metais daugiausiai vadovų dėmesio sulaukė Safe from harm 
diskusijos bei televizijos laida „Labas rytas, skautija“, tačiau šis informacijos 
pateikimo formatas kitais metais jau bus nebe tinkamas, nes bus atsibodęs. 
Jubiliejinės stovyklos aptarimas vadovų nuomone buvo per trumpas ir paviršutiniškas, 
kitam kartui reiktų skirti daugiau laiko arba grupes daryti mažesnes. Jubiliejinės 
stovyklos aptarimo įvertinimai pridedami. (Priedas Nr. 4). 
 

3. SVARSTYTA:  Labdaros – paramos vakaras. 
Pristato: Benita Mincevičiūtė. 
NUTARTA:  
Laima dagytė ir Justina Baliūnaitė paruošia skelbimą į www.skautai.lt ir sukuria 
renginį socialiniame tinkle „Facebook“. 
Justina Baliūnaitė organizuoja skautišką aukcioną. 
Eglė Paulauskaitė kreipsis į kraštus dėl krašto dovanos aukcionui, taip pat organizuoja 
loteriją renginio metu. 
Benita Mincevičiūtė ir Justina Lukaševičiūtė pasidomi galimybėmis organizuoti 
skautiškų nuotraukų parodą vakaro metu. 
Benita Mincevičiūtė organizuoja furšetą bei vakaro koncertą. 
Justina Lukaševičiūtė išsiunčia kvietimus. Kvietimas (Priedas Nr. 5). 
 

4. SVARSTYTA: 2013 m. III ketvirčio veiklos plano peržiūra/atnaujinimas 
Pristato: Ieva Žilinskienė. 
NUTARTA : Iki rugsėjo 25 d. skyrių vedėjai atnaujina 2013 m. veiklos planą pagal 
įvykusias veiklas ir numatomus pakeitimus. Prie neįvykusių ar perkeltų 
renginių/darbų pridedamas komentaras kodėl veikla nukelta. Dėl naujų veiklų 
finansavimo galime konsultuotis su Ieva Žilinskiene. 
 

5. SVARSTYTA:  Kraštų seniūnų sueiga lapkričio 8-9 d. Kaune. 
Pristato: Eglė Paulauskaitė. 
NUTARTA : Kraštų seniūnų sueiga vyks Kaune, skautų name, lapkričio 8-9 d. 18 val. 
 

6. SVARSTYTA : Baltic sea meeting. 
Pristato: Birut ė Taraskevičiūtė. 
NUTARTA:  Tarybos ir Pirmijos nariams apie renginį bus primintą elektroniniu 
laišku. Pasibaigus registracijai ir dalyviams pranešus apie savo atvykimo laiką bus 
koordinuojamas jų atvykimas į viešbutį. Birutė Taraskevičiūtė paruošia darbų sąrašą 
ir atsiunčia Pirmijai.  
 

7. SVARTYTA : Skyrių narių tvirtinimas. 



Ūkio skyrius: Matas Dominas, Simonas Krutulis. 
 
Komunikacijos skyrius: Eglė Šidlauskaitė, Karolis Martinaitis, Akvilė Milkevičiūtė, 
Julija Andrijauskaitė, Kšištofas Kšivecas, Viktorija Ambroževičiūtė, Gabija 
Kubiliūtė, Aivaras Čenkus, Rūta Slavinskaitė, Agnė Dambrauskaitė. 
 
Mokymų skyrius: Rūta Burokaitė, Milda Bacevičiūtė, Andrius Mika, Tomas 
Čebatorius, Rūta Kazlauskaitė, Eglė Paulauskaitė, Laura Varžinskienė, Pavel 
Mikriukov, Eglė Mikeliūnaitė,  Birutė Užkurienė, Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė, 
Karolina Alminaitė. 
 
Suaugusiųjų skyrius: Audra Leseckaitė.  
 
Sekretoriato skyrius: Paulius Šukys, Vilma Lenkutytė, Monika Paulauskaitė. 
 
Jaunimo programos skyrius: Gabrielė Motiejauskaitė, Gintarė Staugaitytė, Simona 
Kurtinaitytė, Domas Nutautas, Darius Laurinavičius, Milda Kasparavičiūtė, Rūta 
Jurkšaitė. 
 
Paramos pritraukimo skyrius: 
 

Užsienio ryšių skyrius: Barbora Drąsutytė, Birutė Taraškevičiūtė, Diana Diržytė, 
Povilas Dabrila, Elena Sinkevičiūtė. 

 
BALSAVIMAS: Patvirtinta vienbalsiai 
NUTARTA:  Visų skyrių narius patvirtinti. 
 

8. SVARSTYTA:  Organizacijos nauda kraštams. 
Pristato: Ieva Žilinskienė. 
NUTARTA:  Kiekvienas pirmijos skyrius turi paruošti informaciją apie savo skyriaus 
teikiamas paslaugas, naudą kraštams. Laima Dagytė rūpinsis dalomosios medžiagos 
kraštams kūrimu. Paketas planuojamas paruošti iki kraštų seniūnų sueigos.  
 

9. SVARSTYTA:  Gražių dainelių daug girdėjau konkursas. 
Pristato: Benita Mincevičiūtė. 
NUTARTA:  
Klausimą perkelti į pirmijos elektroninę konferenciją. 
 
9.1. SVARSTYTA. 2014 m. nario mokesčio rinkimo reklama. 
Pristato: Justina Lukaševičiūtė. 
NUTARTA:  



Justina Lukaševičiūtė ir Laima Dagytė organizuos filmukų „Aš jau susimokėjau nario 
mokestį, o tu?“ kūrimą ir  platinimą. Taip pat, paskelbs konkursą www.skautai.lt dėl 
geriausio būdo paraginti skautus susimokėti nario mokestį.  
10 pirmųjų susimokėjusių vienetų gaus dovanas. Kaip visada kraštams bus gražinama 
dalis nario mokesčio nuo susimokėjusių narių iki lapkričio 1 d. 
 
9.2. SVARSTYTA:  Tarybos – Pirmijos išplėstinis posėdis 
Pristato: Ieva Žilinskienė. 
NUTARTA:  
Į išplėstinį posėdį atsivežti preliminarų 2014 m. veiklos planą. Preliminarius veiklos 
planus reikia paruošti iki 2013 10 08 posėdžio. Planuojama turėti minimalų veiklos 
planą, su būtiniausiomis veiklomis.  
 
9.3. SVARSTYTA : Kraštų prašymai. 
Pristato: Eglė Paulauskaitė. 
NUTARTA: 
Simona Klumbytė gali suteikti konsultacijas rašant projektą, mokymų skyrius padės 
organizuoti ir vykdyti mokymus. 
 
9.4. SVARSTYTA : Kraštų lankymas 
Pristato: Eglė Paulauskaitė. 
NUTARTA:  
Ieva Žilinskienė rugsėjo 14 d. aplankys Telšių krašto sezono uždarymą.  
Eglė Paulauskaitė ir Ieva Žilinskienė rugsėjo 21 d. važiuos į 5 kraštų sezono 
uždarymus. Justina Lukaševičiūtė paskelbs kraštus globojančių tarybos narių sąrašą, 
kurie taip pat yra įsipareigoja globoti pasirinktus kraštus.  
 
9.5. SVARSTYTA : Kitas posėdis 
Pristato: Ieva Žilinskienė. 
NUTARTA: 
Kiti posėdžiai vyks: spalio 8 d. 19 val. Vilniuje, lapkričio 10 d. 19 val. Kaune ir 
gruodžio 10 d. 19 val. Vilniuje. 
 
 
Posėdžio pirmininkė       Ieva Žilinskienė 
 
 
 
Posėdžio sekretorė       Justina Lukaševičiūtė 

 



LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS 

 
2013 10 16 Nr. XIV-P-06 

Vilnius 

 

Posėdžio pirmininkė: Ieva Žilinskienė 
Posėdžio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė 
 
Dalyvauja: 8 LS pirmijos nariai ir 1 svečias. 

Dalyviai: Milda Bacevičiūtė, Laima Dagytė, Marius Kilimonis, Povilas Kripas, Beatričė 
Leiputė, Justina Lukaševičiūtė, Benita Mincevičiūtė, Ieva Žilinskienė (Priedas Nr. 1). 

Svečias: Audra Leseckaitė. 

Darbotvarkė: 

1. Skyrių nuveikti darbai. 
2. Labdaros – paramos vakaras. 
3. Pavasario šventė 2014 m. 
4. Dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“. 
5. Piešinių konkursas. 
6. Nacionaliniai renginiai. 
7. Kalėdinis elfų paštas. 
8. Baltic Sea meeting. 
9. „Mini Pirmija“ 
10. XIV kadencijos Pirmija. 
11. 2014 m. nario mokestis. 
12. Tarptautinė jaunimo programa. 
13. Išplėstinis Tarybos ir Pirmijos posėdis spalio 25-27 d. 
14. Renginių ataskaitų forma. 
15. Skyrių straipsniai į www.skautai.lt 
16. Vertėjų tinklas. 
17. Kitas posėdis. 
18. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA: Skyri ų nuveikti darbai. 
(Priedas Nr. 2) 
 

2. SVARSTYTA: Labdaros - paramos vakaras 
Pristato: Ieva Žilinskienė 
REKOMENDACIJOS: 



• Renginio organizavimą pradėti pavasarį ar bent 3-4 mėnesiai iki renginio. 
• Datą sieti su spalio 1 d., bet perkelti į antrąją savaitės dalį ar po spalio 10 d.  

• Maketuojant kvietimus bendrauti su specialistais, vykdyti daugiau reklamos ne 
skautams. 

• Loteriją organizuoti ne tik renginyje, taip pat nuotoliniu (online) būdu. 

• Sudalyvauti keliuose kitų organizacijų organizuojamuose labdaros-paramos 
renginiuose. 

• Padėkoti žmonėms kurie aukas perveda el. būdu iš karto po renginio.  
 

3. SVARSTYTA: Pavasario šventė 2014 m. 
Pristato: Ieva Žilinskienė. 
NUTARTA:  2014 m. pavasario šventė vyks Vilniuje. Visi dalyviai privalo būti 
susimokėję nario mokestį už 2014 metus. Nario mokestis bus tikrinamas LS Pirmijos. 
Registracija pageidauja rūpintis LS Pirmija. 
Pirmija rekomenduoja šventės metu vadovams (kraštų seniūnams) vietoj programos 
organizuoti kraštų seniūnų sueigą. 
Pateiktas projektas į Lietuvių Katalikų religinės šalpos fondą daliniam Pavasario 
šventės finansavimui.  
 

4. SVARSTYTA: Dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“. 
Pristato: Benita Mincevičiūtė. 
 

5. SVARSTYTA: Konkursas skautų namo sienai dailinti.  
Pristato: Ieva Žilinskienė. 
NUTARTA : Skelbti konkursą skautų namo sienai. Savo darbus skautai galės siųsti iki 
gruodžio 24 d. Gautus darbus vertins specialistų komisija (60 proc.) ir socialinio 
tinklalapio Facebook lankytojai (40 proc.). Tema - skautai, skautų namai. Kriterijai: 
konkurse gali dalyvauti skiltis, draugovė ar kitas Lietuvos skautijos vienetas.  
 

6. SVARSTYTA: Vadovų konkursas „Pats. Pats“. 
Pristato:  Suaugusiųjų skyrius. 
NUTARTA : Nuo lapkričio 4 d. iki gruodžio 24 d. laukiamos nominacijos ir 
kandidatai į jas. Nuo gruodžio 27 d.  iki sausio 15 d. vyks balsavimas. Balsavimas 
vyks tik skautatinklyje. Vilma Lenkutytė pasirūpina sužiūrėti ir suskaičiuoti kiek yra 
likusių „Pats. Pats“ ženkliukų.  
 

7. SVARSTYTA: Nacionaliniai renginiai. 
NUTARTA : Labdaros – paramos vakarą įtraukti į nacionalinius renginius. 
 

8. SVARSTYTA: Kal ėdinis elfų paštas. 
Pristato: Justina Lukaševičiūtė. 
 

9. SVARSTYTA: Baltic Sea meeting 2013 m. 



Pristato: Beatričė Leiputė. 
 

10. SVARSTYTA: “Mini Pirmija“. 
Pristato: Beatričė Leiputė.  
NUTARTA : Kraštų seniūnų sueigos metu pristatytį „Mini pirmijos“ projektą 
seniūnams diskusijai, jungiant su organizacijos struktūros klausimu.  
 

11. SVARSTYTA: XIV kadencijos Pirmija. 
Pristato: Ieva Žilinskienė. 
 

12. SVARSTYTA: 2014 m. nario mokestis. 
Šiuo metu nario mokestį už 2014 metus yra susimokėję 8 vienetai. 
 

13. SVARSTYTA: Tarptautin ė jaunimo programa. 
Pristato: Beatričė Leiputė. 
 

14. SVARSTYTA: Išpl ėstinis posėdis ir 2014 m. veiklos planas. 
Pristato: Ieva Žilinskienė. 
 

15. SVARSTYTA: Renginių ataskaitų forma. 
Pristato: Justina Lukaševičiūtė. 
NUTARTA:  Naują formą teikti Tarybai tvirtinti per išplėstinį posėdį spalio 25-27 d. 
 

16. SVARSTYTA: Skyri ų sktraipsniai puslapyje www.skautai.lt. 
Pristato: Ieva Žilinskienė. 
NUTARTA : Kiekvienas skyrius iki Naujųjų metų parašys po straipsnelį į 
skautatinklį.  
Nuo Naujųjų Metų bandyti kas mėnesį/kas du kiekvienam skyriui rašyti straipsnius į 
skautatinklį, taip keliant skyriaus aktyvumą, veiklą, parodant nariams, kad skyrius 
veikia.  
 

17. SVARSTYTA: Vert ėjų tinklas. 
Pristato: Ieva Žilinskienė. 
NUTARTA:  Sukurti vertėjų duomenų bazę, kviesti prisijungti prie vertėjų tinklo ne 
tik skautus vertėjus, bet ir ne skautus. Kaupti naudingą informaciją ir palaipsniui ją 
versti. Atsakinga I. Žilinskienė.  
 

18. SVARSTYTA: Kitas posėdis.  
Išplėstinis Pirmijos ir Tarybos posėdis spalio 25-27 dienomis, Jonavos rajone. 
Pirmijos posėdis lapkričio 10 d., Kaune.  
 

19. SVARSTYTA: Kiti klausimai. 
• Stovykla Baltic Jambore perkelta į 2015 liepos 1-5 d. Ieškoti žmogaus į 

programerių komandą. 



• Pabandyti kitais metais dirbti su Metų tema. Jeigu pavyktų/pavyktų iš dalies, 
tai naujoje strategijoje nusimatyti kiekvienais metais turėti Metų temą, sieti 
veiklas su Metų tema. Pagal temą puslapyje www.skautai.lt siūlyti veiklas. 
Metų temą siūlo LS Taryba.  

 
 

Posėdžio pirmininkė:        Ieva Žilinskienė 

Posėdžio sekretorė:        Justina Lukaševičiūtė 

 



 

Priedas Nr. 2 

Vyr. skautinink ės ataskaita. Ieva Žilinskienė 

Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas 
darbas, 
priskiriamas 
kadencijos 
uždavinio 
įgyvendinimui 

Nuveikto darbo rezultatas 
(su komentarais) 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio įgyvendinimui 

Kraštų palaikymas 

Apsilankymas 
Telšių, Utenos, 

Panevėžio 
kraštų, jūrų 

skautų 
konferencijos, 
Vilniaus krašto 
Kernavės tunto 

sezonų 
uždarymuose. 

 

2013 10 01 susitikimas su 
santechnikais dėl vamzdyno 

keitimo skautų name. 
Kadangi neturime techninio 

vamzdynų plano, 
santechnikai neapsiima 
imtis darbų. Ventilių dėti 
neverta, nes dėl senų 
vamzdynų jie šilumos 

neduos. Bandysiu susisiekti 
su Jėzuitais, kad pavyktų 
gauti techninį vamzdynų 

planą. 

Bendradarbiavimas 
su kitomis 

skautiškomis 
organizacijomis 

2013 10 05 
susitikimas su 
ISGF atstove 
Dalia Uržaite. 

Prieš 4 metus buvo pradėti 
megzti bendradarbiavimo 

ryšiai su ISGF, tačiau buvo 
inicijuotas vienas susitikimas 
ir toliau bendradarbiavimas 
nevyko. Nutarta atnaujinti 
bendradarbiavmo ryšius, 
inicijuoti susitikimą šiais 

metais ir aptarti 
bendradarbiavimo gaires. 

ISGF nori prisidėti prie skautų 
fondo, namo remonto, 
nacionalinių renginių 
įgyvendinimo. 

2013 10 04 susitikimas su 
"Rolavento" darbų vadovu, 
kurie vykdo skautų namo 
fasado remontą. Aptarti 

darbų terminai, remontas 
planuojamas baigti iki 2013 
12 01. Parodytos esminės 
balkonų bėdos. 2013 10 16 
dar vienas susitikimas su 

direktoriumi ir Laura 
Jankauskaite-Jurevičiene, 

pasirašyta sutartis, 
suderinta remonto sąmata, 
aptarti darbai, kurie nebuvo 

įtraukti į projektą. 

Skautų žemės 
įsigijimas 

Susitikimas su J. 
Dragūnu. 
Labdaros 

paramos vakaro 
organizavimas. 

2013 10 01 įvyko labdaros 
paramos vakaras, kurio metu 

surinkta 4500 lt. Vakarui 
išleista 2500 lt. Viso uždirbta 

pinigų, kurie skirti skautų 
žemės įsigijimui - 2000 lt. 

2013 10 04 susitikimas su J. 
Dragūnu dėl jo pasiūlymo 

skautų žemę turėti jo 
teritorijoje, nusipirkti šalia 
parduodamas žemes, J. 
Dragūnas būtų žemės 

administratorius. Nuspręsta 
pristatyti viziją per Pirmijos-
Tarybos išplėstinį posėdį. 

Pirmijos-Tarybos išplėstinio 
posėdžio organizavimas. 

Skautų fondo 
įkūrimas 

2013 09 11 
susitikimas su 
Tarybos nariu 

Visvaldu 
Varžinsku dėl 

LS komunikacijos skyrius 
sukūrė fondo logotipą. 

Dirbama su fondo struktūra. 
Planuojamas fondo 

pristatymas per Pirmijos-

2 susitikimai su Paramos 
pritraukimo skyriaus vedėju 

P. Kripu, darbų 
sudėliojimas, veiklų 

peržiūrėjimas, vertinimas. 



skautų fondo 
įkūrimo. 

Tarybos išplėstinį posėdį. 

Organizacijos 
finansinė būklė 2014 

 

Dirbama kartu su G. 
Sidoroviene ir NVO 

Norvegijos mechanizmo 
direktore dėl projekto 

tobulinimo, rekomendacijų. 
Įvyko du susitikimai: vienas 

inicijuotas LIJOT'o. Kitą 
individualų susitikimą su LS'u 

inicijavo NVO Norvegijos 
mechanizmo direktorė. 

Tobulinamas projektas iki 
2013 m. lapkričio mėn. pagal 

pateiktas rekomendacijas. 
2014 02 mėn. bus naujas 

kvietimas teikti paraiškas, kur 
teiksime patobulintą projektą. 

2013 09 28-29 dalyvavimas 
Skautų akademijoje, Prienų 
raj. Įvyko projekto "Dievui. 

Tėvynei. Artimui" vertinimas 
visais pjūviais. 

   

2013 09 20 susitikimas su 
Vilniaus krašto seniūnu 

Vytautu Zulonu ir 
pavaduotoja Morta 

Strazdaite dėl Vilniaus 
skautų centro išlaikymo ir 
einamųjų krašto reikalų. 

Nuspręsta galutinį 
sprendimą kokiomis dalimis 
išlaikysime VSC aptarti per 

Vilniaus krašto vadovų 
posėdį. Vilniaus kraštas 
išreiškė nepasitenkinimą 
Keruočio tuntu ir skautų 

vardo teršimo, todėl 
nuspręsta kreiptis į 

Kontrolės komisiją dėl 
tolimesnių veiksmų. 

   

2013 09 13 dalyvavimas 
Neformalaus ugdymo 

krepšelių informaciniame 
seminare. Paskleista 

informacija kraštams apie 
būsimą neformalaus 

ugdymo krepšelių projektą. 

   

2013 10 04 susitikimas su 
Alme Šakalyte ir B. 

Mincevičiūte dėl dainų 
konkurso organizavimo, 

finansų, vietos, vedačiųjų. 
Atsižvelgta į paskutinių 

dviejų metų protokolines 
rekomendacijas dainų 

konkursui. 

   

2013 10 04 susitikimas su 
Pauliumi Mikelinsku, Jonu 

Dragūnu, Živile Dragune dėl 
stovyklų "Skautai-
neskautams". Šios 

stovyklos bus 
organizauojamos per VŠĮ 
"Vilniaus skautų centrą". 



Smulki informacija apie 
LS'o įsipareigojimus ir visą 

stovyklų modelį bus 
pristatyta per Pirmijos-

Tarybos išplėstinį posėdį. 
VSC direktoriumi pasiūlyta 
tapti Pauliui Mikelinskui. 

2013 10 16 bus dar vienas 
susitikimas su T. Broga, D. 
Kaminsku, P. Mikelinsku, P. 
Kasperūnu dėl šių stovyklų 
organizavimo, kad modelis 
ir susitarimai būtų išdirbti iki 

galo. 

   

2013 10 05 dalyvavimas 
Baltic Sea Meating, 

pasakyta sveikinimo kalba, 
pabendrauta su dalyviais. 
Apsilankyta laužavedžių ir 

pionerijos mokymuose. 

   

2013 10 05 susitikimas su 
sociopsichologu V. 

Stoškumi. Kalbėta apie 
Lietuvos skautiją, kaip 

besimokančią organizaciją. 
Apie komandinį darbą 
visuose lygmenyse. 

Nutarta: įtraukti žmogų iš 
šalies, kuris galėtų vertinti 
organizacijos komandinį 
darbą, veiksmus. Norima 

pradėti dirbti ir 
psichologiniais aspektais. 
Reikia ieškoti finansų, nes 

žmonių konsultacijos iš 
šalies kainuoja didelius 

pinigus. 

   

2013 10 09 projekto 
"Dievui. Tėvynei. Artimui" 
vertinimas su komanda, 
rekomendacijų ateities 
kartoms sudarymas. 

 

Vyr. skautinink ės pavaduotojos ataskaita. Vaiva Juškevičiūtė 
Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 
priskiriamas kadencijos 
uždavinio įgyvendinimui 

Nuveikto darbo 
rezultatas (su 
komentarais) 

Einamieji darbai, nepriskiriami 
jokio uždavinio įgyvendinimui 

   

Susisiekta dėl atributikos su 
WOSM atstovu. LS pardavinės 
WOSM atributiką. Užsakyti 
pavyzdžiai 

   

Rengiamas skautiškos 
parduotuvės puslapis ir 
elektroninė skautiška 
parduotuvė 

 



Komunikacijos skyriaus skyriaus ataskaita. Laima Dagytė 

Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 
priskiriamas 
kadencijos 
uždavinio 
įgyvendinimui 

Nuveikto darbo rezultatas (su 
komentarais) 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio 
įgyvendinimui 

Organizacijos 
vidin ės 
komunikacijos 
stiprinimas 

Parengta ir 
išplatinta rugsėjo 
mėnesio "Akelos 

uola" 

Atidarymo procentas: 18,5. 
Pastebėta, kad dažnam gavėjui 
naujienlaiškis ateina į "Reklamos" 
skirtuką. Skyriaus narys Karolis 
Martinaitis aiškinasi technines šio 
klausimo sprendimo galimybes.  

Dalyvauta projekto 
"Dievui. Tėvynei. 

Artimui" akademijoje. 
Po akademijos 

parengtas aprašymas, 
patalpintas 

www.skautauk.lt 

 

Į skyrių kreipėsi Marijampolės krašto 
atstovė Eglė Budrytė dėl galimybės 
viešintis vietinėje spaudoje. Eglei 
išsiųsti jos pageidaujamą turinį 
atitinkantys pranešimai spaudai, 
pasiūlytos tolimesnės konsultacijos. 

Su Tarybos narės 
Jorės Astrauskaitės 
pagalba rengiama 
atnaujinta išorinės ir 
vidinės komunikacijos 
strategija.  

 

Teikiamos 
konsultacijos 
organizacijos 

nariams 
komunikacijos 

klausimais 

Į skyrių kreipėsi Asta Fjellbirkeland iš 
Utenos krašto dėl priemonių pristatyti 
skautiją anglų kalba. Sesei Astai 
išsiųstos turimos prezentacijos, teikti 
patarimai, pasiūlytos galimybės toliau 
konsultuotis. 

Renkami, rengiami ir 
redaguojami 
straipsniai bendram 
mūsų ir išeivijos LSS 
"Skautų aidui", skirtam 
Jubiliejinėms 
stovykloms.  

 

Pagalba 
perkėlinėjant 

elektronio pašto 
sistemą. 

Elektroninio pašto sistema pagaliau 
sėkmingai veikia naujame serveryje. 
Komunikacijos skyrius rūpinosi narių 
informavimu apie perkėlimo procesą 
(kiekvienam dėžutės turėtojui 
išsiųstas asmeninis laiškas su 
slaptažodžiu, parengta naujiena į 
skautai.lt), atsakinėjimu į kilusius 
klausimus. Iki šiol rūpinasi narių 
konsultavimu apie sėkmingą pašto 
veikimą: padeda spręsti kilusias 
problemas dėl @skautai.lt pašto 
importavimo į pašto sistemas, 
siuntinėja pasimetusius 
slaptažodžius, padeda senus 
slaptažodžius pasikeisti į naujus ir kt.   

 

Užsienio ryšių skyriaus prašymu 
sumaketuota "Scouting train" 
projekto metodinė knygelė. Taip pat 
atliktas knygelės kalbos 
redagavimas.  

 

Tarybos nario Visvaldo Varžinsko 
prašymu sukurtas galutinis "Skautų 
fondo" logotipo variantas. Logotipą 
kūrė skyriaus narė Rūta Slavinskaitė.  

 

Pagalba kitiems 
nacionalinio 

lygmens vadovams 
komunikacijos 

klausimais. Nario mokesčio mokėjimo skatinimui 
paskelbta akcija "Parodyk, kaip 
originaliai moki nario mokestį". 
Komunikacijos skyrius rūpinasi 
akcijai gautos vaizdinės medžiagos 
redagavimu ir viešinimu.   

 
Skautatinklyje, prie 
oficialios 

Informacija parengta 
bendradarbiaujant su Užsienio ryšių  



informacijos, 
patalpinta 
informacija apie LS 
anglų kalba. 

skyriumi.  

 

Labdaros-paramos 
vakaro informacijos 
sklaida. 

Renginiui sukurti kvietimai (Rūta 
Slavinskaitė), parengta naujiena 
skautai.lt, sukurtas renginys 
Facebooke, rūpintasi fotomedžiagos 
rengimu ir viešinimu.   

 

Administruojami LS 
vidinės 
komunikacijos 
kanalai.  

Kasdien dalinamasi turiniu Facebook 
paskyroje, prižiūrimas www.skautai.lt 
- skatinamas narių įsitraukimas, 
rašomos ir inicijuojamos naujienos.  

 

Jaunimo programos skyriaus ataskaita. Benita Mincevičiūtė 

Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas 
darbas, 
priskiriamas 
kadencijos 
uždavinio 
įgyvendinimui 

Nuveikto darbo rezultatas (su 
komentarais) 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio uždavinio 
įgyvendinimui 

Jaunimo 
programos 

atnaujinimas 

Patyrusių skautų 
programos ir 

patyrusių skautų 
tarybos gaivinimas 

2013 10 04 susitikimas su Milda 
Kasperavičiūte dėl PSt 

atgaivinimo. Susitikimo metu, 
aptarus JS patyrusių skautų 

programą, nuspręsta nebedėti 
pastangų atgaivinti PST, bet 

pasiūlyti patyrusiems skautmas 
kitų alternatyvų. Nutarta šiais 

metais surengti pat.skautų 
konferenciją 

2013 09 23 susitikimas su Inga 
Arūnaite 

 
Vyr.skautų 
programos 
sukūrimas 

2013-10-15 su Greta Slavickaite 
paruoštas informcinis laiškas 
vyr.skautams su programa ir 
pradine info apie vyr.skautų 

konferenciją. Laiškai bus išsiųsti 
artimiausiu metu 

2013 10 04 susitikimas 
su vyr.skautininke ir Alme 

Šakalyte dėl dainų konkurso 
organizavimo, finansų, vietos, 

vedačiųjų. Atsižvelgta į 
paskutinių dviejų metų 

protokolines rekomendacijas 
dainų konkursui. 

   

2013 10 10 Susisiekta su 
Kauno arkivyskupu Sigitu 

Tamkevičiumi ir susitarta dėl 
susitikimo dėl projektų Katalikų 

religinei šalpai pasirašymo. 

   
2013 10 14 paimti parašai 

projektams iš arkivyskupo S. 
Tamkevičiaus 

 

Užsienio ryšių skyriaus ataskaita. Beatričė Leiputė 

Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas 
darbas, 
priskiriamas 
kadencijos 
uždavinio 
įgyvendinimui 

Nuveikto darbo rezultatas (su 
komentarais) 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio uždavinio 
įgyvendinimui 



Tarptautiniai 
renginiai 

Spalio 4-6 įvyko 
Baltic Sea 
Meeting. 

Susitikimo metu pristatyti net 
keturi tarptautiniai projektai 

(vienas lietuvių), kurie, tikimės, 
išvys dienos šviesą. Dėka 

puikaus komandos darbo ir 
susitikimo Berlyne konferencijos 
metu, šis BSM buvo didžiausiais 

per visus 8 metus, pritraukęs 
skautų ir skautų iš 9 skirtingų 

šalių (nedalyvavo tik Norvegija, 
Islandija). Ačiū visiems 

prisidėjusiems! 

Scouting Train - LS tapo šio 
Vokietijos, Rusijos, Lenkijos 

tarptautinio projekto partnere. Į 
konduktorių mokymus 

Vokietijoje lapkričio mėnesį 
vyks M. Paulauskaitė, B. 

Taraskevičiūtė, S. Klumbytė - 
sesės jau formuoja vagono 

komandą. Neoficialiai prisidėti 
prie komandos ar dalyvavimo 
norą pareiškė dar bent penki 

žmonės. 

Sklaida nariams 
Rugsėjo mėn. 
"Tarptautinės 
galimybės" 

Kartu su Akela atkeliavo ir iš po 
vasaros miego atsikėlusios 
"Tarptautinės galimybės". 

Naujienlaiškį kuruoja nauja 
skyriaus narė D. Diržytė 

SFH - išplėstinio posėdžio 
metu bus pristatytas Code of 

Conduct. 

Tarpt. renginiai 

tarptautinė 
skautų 

Akademija, 
Belgija 

Akademijoje lapkričio dalyvaus 
ir savo įgūdžius tobulins 

J.Lukaševičiūtė ir M.Dominas 

Užpildyta ir pasirašyta World 
Scout Shop partnerystės 

sutartis 

Skyriaus narių 
kompetencijos 
kėlimas, naujų 
narių paieška 

Skautų forumas, 
lapkričio 22-24 

Mokymų atstovės Laima (KS), 
Jorė (Taryba) ir aš susitikome 

aptarti bendrų mokymų 
koncepcijos. Komanda su skyrių 

nariais toliau dirba ties 
programa. Mokymų metu atvyks 

svečiai iš LiJOT, papasakos 
apie regioninę jaunimo politiką. 

Užsiregistravusių jau keturi. 

World Scout Relocation - iki 
spalio 25 d. LS turi balsuoti už 
naujajį WSB decentralizacijos 
pasiūlymą. Tarybai pateikta 

informacija ir situacija, 
diskutuojama. 

Tarpt. veiklos 
nariams 

JOTA-JOTI veiklų 
pasiūlymai 

Parengti JOTA-JOTI veiklų 
pasiūlymai, užsiėmimai. 

Skyriaus narė B.Drąsutytė kartu 
su Vilniaus krašto Kernavės t. 
skautėmis sekmadienį turės 

sueigą ir komunikuos su 
pasaulio skautais. Vienetas, 

pamatęs skelbimą, atsiliepė ir 
pasiprašė pagalbos. 

Vertimai: LS praktikantės 
išvertė tekstus apie World 

Scout Jamboree Japonijoje, 
taip pat Scouting Train 

"Conductor's guide". Vertimai 
pataisyti, atiduoti KS 

sumaketuoti. Praktikantei 
parašyta ataskaita. 

   

Parašyta ir išsiųsta B. Leiputės 
angliška ataskaita apie WOSM 
ER konferenciją Berlyne. Toks 
įsipareigojimas buvo priimtas 

gavus konferencijos 
kompensaciją dalyvio 

mokesčiui. Taip pat išsiųsta 
lietuviška ataskaita Tarybai ir 

Pirmijai 
 

Ūkio skyriaus ataskaita. Marius Kilimonis 

Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 
priskiriamas 
kadencijos 
uždavinio 
įgyvendinimui 

Nuveikto darbo rezultatas 
(su komentarais) 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio įgyvendinimui 

Nuolatinės 
tvarkos skautų 

name ir jo 

Sutvarkyti pavojingi 
medžiai skautų 

namo kieme 

Skautų namo kieme 1 klevas 
nupjautas ir 1 klevas 

nugenėtas, atsiskaityta su 

Bendromis kelių skyrių 
pastangomis užsakyta sukurti 

elektroninę atributikos 



prieigose 
užtikrinimas; 

darbus vykdžiusia įmone, 
sutvarkytos po darbų likusios 
atliekos skautų namo kieme. 

parduotuvę, tuo užsiima T. 
Rimkus. Jam suteikti 

prisijungimai elektroninėje 
erdvėje, reikalingi darbams 

atlikti. 

Skautatinklio ir 
elektroninio 

pašto 
stabilumas. 

Sutvarkytas e-mail 
išsikėlimas iš seno 

serverio 

Stabiliai ir patikimai (be 
spam) veikianti e-mail 

sistema, ūkio skyrius pilnai 
kontroliuoja e-mail vartotojus: 

naujų sukūrimą, esamų 
priežiūrą, nenaudojamų 
trynimą, slaptažodžių 

atstatymą ir pan 

Gautas pasiūlymas, dėl 
ventilių sudėjimo, kuris yra 
netenkinantis ir brangus, 
vedamos derybos su kita 

įmone dėl racionalaus šildymo 
sistemos skautų name 

pertvarkymo. 

Sutvarkytas, 
papuoštas kiemas 

Įrengti pionierijos įrenginiai 
skautų namo kieme  

Nuolatinės 
tvarkos skautų 

name ir jo 
prieigose 

užtikrinimas. 
 

Tvarkos palaikymas 
skautų name 

Kauno krašto ir ūkio skyriaus 
inicijuotos talkos metu 

sutvarkytas namo rusys, 
aptvarkytos skautų namo 
prieigos, išvalytos skautų 

namo patalpos 

 

 

Mokymų skyriaus ataskaita. Ieva Vaitkevičiūtė 

Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 
priskiriamas 
kadencijos 
uždavinio 
įgyvendinimui 

Nuveikto darbo rezultatas (su 
komentarais) 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio 
įgyvendinimui 

 
Laužavedžių kursai 

(spalio 4-6d.) 

Įvyko sėkmingai. Atsakingi asmenys: 
Laura Varžinskienė, Julija Bytautaitė, 

Milda Bacevičiūtė. Dalyvavo 11 dalyvių. 
Renginio vieta: nacionalinė skautų būstinė 
(Kaunas). Ypač sėkminga praktika atlikta 

mokymų metu vykusiame Baltic Sea 
Meeting. Kaunas. Detalesnė ataskaita 

siųsta pirmijai. 

 

 
Skyriaus sueiga 
(rugsėjo 12d.) 

Įvyko sėkmingai. Aptarta 2013m veikla, 
numatomos veiklos 2014m. Dalyvavo 7 

MS nariai. 
 

 

Projektų rašymo 
konsultacijos 

internetu (rugsėjo 1-
spalio 1d.) 

Įvyko. Dalyvavo 2 dalyviai. Vedė Simona 
Klumbytė. Manoma jog praverstų ir kitais 
metais jei bus palankių Youth in Action 

finansavimo programų. 

 

 
Pionerijos mokymai 

(spalio 4-6d.) 

Įvyko sėkmingai. Atsakingi asmenys: 
Matas Dominas, Simona Klumbytė. 

Renginio vieta: nacionalinė skautų būstinė 
(Kaunas). Laukiama ataskaita. 

 

 
SFH gerosios 

praktikos kodekso 
rengimas 

Vyksta. Atsakingi asmenys: Milda 
Bacevičiūtė, Barbora Drąsutytė, Ieva 

Vaitkevičiūtė. 
 

 

Sekretoriato skyriaus ataskaita. Justina Lukaševičiūtė 
Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 
priskiriamas kadencijos 
uždavinio įgyvendinimui 

Nuveikto darbo 
rezultatas (su 
komentarais) 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio 



įgyvendinimui 
Parengtas nario mokečio 

surinkimo skatinimo 
strategija ir įkeltas skelbimas 

į www.skautai.lt 

Šiuo metu yra 8 
vienetai susimokėję 
organizacijos nario 
mokestį už 2014 m. 

Surasta savanorė 
konkurso "Gražių 

dainelių daug girdėjau" 
rėmėjams pritraukti. Narystės vieno 

langelio sistema ir 
ryšys su nariais; Išplatinti filmukai skatinantys 

susimokėti nario mokestį, 
paskelbtas konkursas nario 
mokesčio rinkimui skatinti. 

 

Padėta organizuoti 
Labdaros - paramos 
vakarą ir Baltic sea 

meeting. 

Nacionalinės 
būstinės 

administravimas 
 

Skautų name 
suorganizuoti 4 

mokymai ir 3 naktinės 
sueigos. 

Sudalyvauta Lietuvos 
jaunimo organizacijų 

tarybos 35 - oje. 
asamblėjoje. 

   

Išsiųstas prašymas 
Juridinių asmenų 

registrų centrui pažymai 
gauti. 

   
Surinkti organizacijos 

vienetų kontaktai. 
 



LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS 

 
2013 11 10 Nr. XIV-P-07 

Kaunas 

 

Posėdžio pirmininkė: Ieva Žilinskienė 
Posėdžio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė 
 
Dalyvauja  12 LS pirmijos nariai. 

Dalyviai: Kornelijus Bertulis, Barbora Drąsutytė, Matas Dominas, Vaiva Juškevičiūtė, Povilas 
Kripas, Simona Kurtinaitytė, Vilma Lenkutytė,  Justina Lukaševičiūtė, Akvilė Milkevičiūtė, Benita 
Mincevičiūtė, Dovilė Vinkevičiūtė, Ieva Žilinskienė (Priedas Nr. 1). 

Darbotvarkė: 

1. Skyrių nuveikti darbai. 
2. Dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“ 
3. Piešinių konkursas „Skautų namo freska“ 
4. Vadovų konkursas „Pats Pats“ 
5. Kalėdinė akcija „Elfų paštas“ 
6. Lietuvos skautijos nario mokestis. 
7. 2014 m. eilinis vadovų suvažiavimas. 
8. Pirmijos FTP. 
9. Skautiška parduotuvė. 
10. Tauragės krašto tuntų tvirtinimas. 
11. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA:  Skyrių nuveikti darbai. 
Priedas Nr. 2 

 
2. SVARSTYTA:  Dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“. 

Pristato: Benita Mincevičiūtė. 
 
3. SVARSTYTA:   Piešinių konkursas „Skautų namo freska“. 

Pristato: Ieva Žilinskienė. 
 
NUTARTA : Nugalėtojus paskelbsime per „Gražių dainelių daug girdėjau“ konkursą. Projektas 
turės būti įgyvendintas per mėnesį nuo nugalėtojų paskelbimo. 
Iki sausio 18 d. ūkio skyrius paruoš rožinį kambarį projekto įgyvendinimui. 

 
4. SVARSTYTA:  Vadovų konkursas „Pats Pats“ 

Pristato: Dovilė Vinkevičiūtė. 



NUTARTA : Komunikacijos skyrius paskelbs skelbimą „Facebook“ paskyroje ir atnaujins 
www.skautai.lt esančių skelbimų tvarką. 

 
5. SVARSTYTA:  Kalėdinė akcija „Elfų paštas“ 

Pristato: Justina Lukaševičiūtė. 
NUTARTA : Iki gruodžio 15 d. išsiųsti sveikinus nariams.  

 
6. SVARSTYTA:  Lietuvos skautijos nario mokestis. 

Pristato: Justina Lukaševičiūtė. 
NUTARTA : Vienetams susimokėjusiems nario mokestį iki lapkričio 1 d. pinigai bus gražinami 
pavedimu. Po antrojo etapo pabaigos (gruodžio 1 d.) bus viešinamas sąrašas struktūriškai 
tvarkingų vienetų. Vienetai neatitinkantys organizacijos struktūrinių nuostatų bus žymimi 
sutartiniu ženklu, žvaigždute.Vienetams atitinkantiems organizacijos struktūrinius nuostatus bus 
suteikti pažymėjimai, liudijantys jų narystę Lietuvos skautijoje. 

 
7. SVARSTYTA:  2014 m. eilinis vadovų suvažiavimas. 

Pristato: Ieva Žilinskienė. 
NUTARTA : Susisiekti su „Romuvos“ kino teatru dėl patalpų nuomos suvažiavimui ir 
vyresniųjų skautų konferencijai. 

 
8. SVARSTYTA:   Pirmijos FTP. 

Pristato: Ieva Žilinskienė. 
NUTARTA : Klausimą dėl FTP serverio naudojimo perkelti į kitą posėdį gruodžio mėnesį. 

 
 
9. SVARSTYTA:   Skautiška parduotuvė. 

Pristato: Vaiva Juškevičiūtė. 
NUTARTA :  Sukurti skautiškos parduotuvės dovanų kuponus. 

 
10. SVARSTYTA:   Tauragės krašto tuntų tvirtinimas. 

Pristato: Ieva Žilinskienė. 
 
BALSAVIMAS : Dėl Bišpilio ir Medvėgelio tuntų įsikūrimo patvirtinimo 
Patvirtinta bendru sutarimu. 

 
11. SVARSTYTA:   Kiti klausimai. 

Pirmijos Kalėdinio susitikimo datą. 
Pristato: Ieva Žilinskienė. 
NUTARTA : Vaiva Juškevičiūtė sukurs apklausą. 
 
Kito posėdžio data: 
Gruodžio 10 d. arba 12 d. Vilniuje 
 

 

Posėdžio pirmininkė     Ieva Žilinskienė 

 

Posėdžio sekretorė     Justina Lukaševičiūtė



Priedas Nr. 2 

Vyr. skautinink ės ataskaita už nuveiktus darbus 

Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas 
darbas, 

priskiriamas 
kadencijos 
uždavinio 

įgyvendinimui 

Nuveikto darbo rezultatas 
(su komentarais) 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 

uždavinio įgyvendinimui 

Bendradarbiavimas 
su kitomis 

skautiškomis 
organizacijomis 

Dalyvavimas 
SSO metinėje 

šventėje 

Bendradarbiavimo 
palaikymas su SSO. 

Parduota skautų žemė 
Obeliuose. Sutvarkyti visi 

dokumentai. 

Skautų žemės 
įsigijimas 

Suburta skautų 
žemės darbo 

grupė. 

Darbo grupei duotos 
užduotys, klausimai ir 

terminas iki kada darbai turi 
būti atlikti. Darbo grupė 
susitikimas 2013 11 09. 

Suburta PVU darbo grupė. 

Skautų fondo 
įkūrimas 

2013 10 24 
susitikimas su 
Tarybos nariais 
V. Varžinsku ir 
S. Jurevičiumi. 

V. Varžinskas sukūrė fondo 
pristatymą, jo valdymą 

konsultuojantis su 
specialistais. Fondo idėja 
pristatyta per Tarybos-

Pirmijos išplėstinį posėdį. 
Nuspręsta konsultuotis su 

specialistais dėl fondo statuso 
ir galimybių. Toliau tęsiami 
darbai dėl Lietuvos skautų 

fondo įkūrimo. 

2013 10 16 įvyko 
susitikimas su T. Broga, D. 

Kaminsku, P.  
Mikelinsku, P. Kasperūnu 

dėl stovyklų "Skautai-
neskautams" 

organizavimo, pradėtas 
kurti stovyklų modelis. 

Diskutuota apie dirbančių 
vadovų stovyklose darbo 
užmokestį, inventoriaus 

klausimas. Išvadų 
neprieita, leista galutinai 

visą modelį sudėlioti VSC 
direktoriui ir jo komandai. 

Pirmijos komandos 
formavimas 

2013 10 24 
susitikimas su 
JPS vedėja B. 

Mincevičiūte ir 
S. Kurtinaityte. 

Pakoreguota JPS 2014 m. 
veikla, atsižvelgiant į Tarybos 

komentarus. Naujoji JPS 
vedėja bus S. Kurtinaitytė. 

Suderinti darbai, darbo 
metodai, papasakota apie 

darbą Pirmijoje. 

Kraštų seniūnų sueigos 
organizavimas. 

 

Pavaduotojos bendriems reikalams ataskaita už nuveiktus darbus 
Skyriaus 

kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 
priskiriamas kadencijos 
uždavinio įgyvendinimui 

Nuveikto darbo 
rezultatas (su 
komentarais) 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio uždavinio 

įgyvendinimui 

   

dalyvavau KAM rengtoje 
konferencijoje "NVO veiklos 

finansavimo galimybės ir 
alternatyvos" 



   
Derinami uniforminių kojinių 

gamybos reikalai. 
 

Suaugusiųjų skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 
priskiriamas 
kadencijos 
uždavinio 

įgyvendinimui 

Nuveikto darbo rezultatas (su 
komentarais) 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami 

jokio uždavinio 
įgyvendinimui 

Skyriaus 
veiklos 

stabilumas 
Skyriaus sueiga 

2013 10 24 įvyko pirmoji skyriaus 
sueiga, dalyvavo visa komanda (Dovilė 

Vinkevičiūtė, Audra Leseckaitė ir 
Birutė Užkurienė). Iškeli skyriau tikslai, 

pristatyta strategija, paruoštas 2014 
skyriaus veiklos planas. 

 

Skyriaus 
veiklos 

stabilumas 

Skyriaus darbų ir 
funkcijų pristatymas 

per išplėstinį 
Tarybos ir Pirmijos 

posėdį 

2013 10 26, išplėstinio posėdžio metu, 
pristatytas skyriaus vaidmuo, funkcijos 

organizacijoje ir veiklos planas 
artimiausiems metams. Diskutuota su 
Taryba dėl skyriaus veiklų, atkreiptas 
dėmesys į pastabas: neužstrigti ties 
tyrimu ir duoti "duonos ir žaidimų" 

vadovams. 

 

Esamos 
situacijos 

diagnostika 

Tarybos ir pirmijos 
bendro darbo 
stebėjimas 

Išplėstinio posėdžio metu stebėta, kaip 
bendradarbiauja taryba ir pirmija. 

Padarytos išvados pristatytos pirmijos 
refleksijos metu, bus naudojamos 
organizuojant pirmijos komandos 

formavimo renginį. 

 

Esamos 
situacijos 

diagnostika 

Seniūnų ataskaitos 
formos pristatymas 

2013 11 09, per seniūnų sueigą, buvo 
pristatyta seniūnų ataskaitų forma, jos 

tikslai, ir pildymo ypatumai. 
 

 

Ūkio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 
priskiriamas 
kadencijos 
uždavinio 

įgyvendinimui 

Nuveikto darbo rezultatas (su 
komentarais) 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 

uždavinio įgyvendinimui 

   
Atstatytas nutrauktas, 
interneto ryšys skautų 

name. 

   

iš numatytų projektinių 
lėšų buvo nupirktos 

būtiniausios priemonės 
skautų namo vidaus 

minimaliam remontui, 



taip pat būtiniausi įrankiai 

   
Parduota skautų žemė 

Obeliuose 

   

sukurtas bendras FTP 
skirtas dalintis didesnės 

apimties (1GB ir didesni) 
failais, tarp pirmijos narių, 

sukurtas atskiras FTP 
komunikacijos skyriui 

Skautatinklio ir 
elektroninio 

pašto 
stabilumas 

padidinta kelių 
pašto dėžučių talpa 

dėl didelio laiškų srauto el. 
adresas info@skautai.lt prisipildė 

ir negaudavo laiškų, problema 
sutvarkyta padidinus pašto 

dėžutės, talpą. Taip pat padidinta 
kelių kitų skyrių pašto dėžučių 

talpa, kad nekiltų panašios 
problemos. 

 

 

Paramos pritraukimo skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 
priskiriamas kadencijos 

uždavinio 
įgyvendinimui 

Nuveikto darbo rezultatas (su 
komentarais) 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 

uždavinio 
įgyvendinimui 

Verslumo 
skatinimas 

Sukurta atributikos 
apskaitos ir pelningumo 

ataskaitų forma, 
pradedama naudoti nuo 

12.01 

Atributikos pardavimų ir 
pelningumo analizė turėtų 

parodyti, kiek ko parduodame ir 
nuo ko uždirbame iš atributikos, o 

kur einame į minusą, aiški 
atributikos savikaina, kas 

palengvins naujų atributikos 
gamintojų paiešką 

Prie skyriaus 
prisijungė s. sk. 

Gabrielė 
Dambrauskaitė. 

Paramos 
pritraukimas 

Išsiųstos 
bendradarbiavimo 

(pažymėjimo nuolaidos) 
užklausos 10 įmonių 

-12% Nuolaida Expedition.lt, 
derinama dar su keliais 
potencialiais partneriais 

 

 

Sekretoriato skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 
priskiriamas kadencijos 
uždavinio įgyvendinimui 

Nuveikto darbo 
rezultatas (su 
komentarais) 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 

uždavinio 
įgyvendinimui 

 

Surinkti 2014m. 
žiniaraščiai ir 
išsiųsti laiškai 

nariams. 

Parengtos panaudos ir 
savanorystės sutartys. 

Narystės vieno 
langelio sistema ir 
ryšys su nariais; 

Išplatinti filmukai skatinantys 
susimokėti nario mokestį, 

 
Sudalyvauta 

tarptautiniuose WSOM 



paskelbtas konkursas nario 
mokesčio rinkimui skatinti. 

ir WAGS mokymuose 
Belgijoje 

Nacionalinės būstinės 
administravimas 

 
Skautų name 

suorganizuoti 4 
renginiai 

 

 



Priedas Nr 3 

Tauragės krašto vadovų posėdžio  

Protokolo išrašas Nr. 1  

2013 10 26 

Laukuva 

 

Darbotvarkė:  
1. Dėl vasaros stovyklos. 
2. Dėl tuntų įkūrimo. 
3. Dėl skautiškos akademijos įkūrimo. 
4. Dėl problemų iškėlimo mūsų krašte. 
 

Svarstyta: 

1. Vasaros stovykla. 
2. Tuntų įkūrimas. 
3. Skautiškos akademijos įkūrimas. 
4. Bėdos „Bėdų turgui“ 

  

NUTARTA: 

1. Tauragės krašto stovyklą organizuoti 06.30-07.06 dienomis Kalveliuose (vietą galima koreguoti). 

Tema - Baltų kultūra (su perėjimu iš pagonybės į krikščionybę). Kaina apie 90 Lt. Vaida Beinarienė 

rūpinasi projektais. Įtraukti į stovyklinę veiklą ir tėvus. 

 

2. Tauragės krašte įkurti du tuntus - Bišpilio ir Medvėgalio. Bišpilio  tuntininkė- Jolita Štrimienė, 

pavaduotoja Sigita Norkienė.  Medvėgalio tuntininkė-Elvyra Gedeikienė, pavaduotoja-Rima 

Milkintienė. Kraštų seniūnų sueigoje Danutė Daunorienė pateikia informaciją Pirmijai apie 

kuriamus tuntus, skautų skaičių draugovėse. 

 

3. Įkuriame skautišką akademiją, kurią organizuoja vyr. sesės Milda ir Silvija. Renkamės 1 kartą per 

mėnesį, šeštadieniais. Skautams nuo 14 metų. Dalyvio mokestis 5 Lt. Pirmas susitikimas 11-09 

Naujamiestyje. Atsakinga vadovė  Vaida Beinarienė 

 

4. Bėdos, kurios yra mūsų krašte: silpna ideologija, silpna skautų motyvacija ir aktyvumas, 

naujų/jaunų vadovų trūkumas, vyrų vadovų trūkumas. 

Posėdžio pirmininkė     Danutė Daunorienė 

Posėdžio sekretorė     Jolita Štrimienė 



LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POS ĖDŽIO 
PROTOKOLAS 

 
2013 12 12 Nr. XIV-P-08 

Vilnius 

 

Posėdžio pirmininkė: Ieva Žilinskienė 
Posėdžio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė 
 
Dalyvauja: 9 LS pirmijos nariai. 

Dalyviai: Milda Bacevičiūtė, Laima Dagytė, Vaiva Juškevičiūtė, Povilas Kripas, Justina 
Lukaševičiūtė, Akvilė Milkevičiūtė, Benita Mincevičiūtė, Dovilė Vinkevičiūtė, Ieva Žilinskienė 
(Priedas Nr. 1). 

Darbotvarkė: 

1. Skyrių nuveikti ir planuojami darbai 
2. Dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“. 
3. 2014 metų Lietuvos skautijos Pavasario šventė. 
4. Konkursas „Skautų namo freska“  
5. Vadovų konkursas „Pats. Pats“ 
6. Kalėdinės atvirutės  
7. Lietuvos skautijos dalomoji medžiaga. 
8. Lietuvos skautijos metų temos konkursas. 
9. Pirmijos FTP serveris. 
10. Pirmijos Kalėdinis vakarėlis. 
11. 2013 veiklos ataskaita. 
12. 2013 metų veiklos planas. 
13. Vyriausiosios skautininkės rekomendacijos vyresniškumo laipsniams suteikti. 
14. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Skyrių nuveikti ir planuojami darbai. 
Planuojami darbai (Priedas Nr. 2) 
Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3) 

 
2. SVARSTYTA. Dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“. 

Pristato: Benita Mincevičiūtė. 
 

3. SVARSTYTA. 2014 metų Lietuvos skautijos Pavasario šventė. 
Pristato: Ieva Žilinskienė. 

 
4. SVARSTYTA. Konkursas „Skautų namo freska“. 

Pristato: Benita Mincevičiūtė. 
NUTARTA:  Konkursą pratęsti iki 2014 sausio 1 d. Asmeniškai kalbinti dalyvauti dalyvius.  
 



5. SVARSTYTA. Vadovų konkursas „Pats. Pats“. 
Pristato: Dovilė Vinkevičiūtė. 
NUTARTA:  Pirmija pasiūlo nominacijoms Jubiliejinės stovyklos vadovus ir platina 
konkurso „Tikrojo mazgo riteris“ reklamą socialiniuose tinkluose. Gruodžio 22 d. prasidės 
balsavimas www.skautai.lt 

 
6. SVARSTYTA. Kalėdinės atvirutės. 

Pristato: Justina Lukaševičiūtė. 
NUTARTA:  Popierinės organizacijos atvirutės iki gruodžio 19 d. bus išsiųstos 
organizacijoms, partneriams ir bendradarbiaujančioms institucijoms, firmoms. 
Elektroninės – gruodžio 24 d. Dovilė Vinkevičiūtė išsiųs Jubiliejinės stovyklos savanoriams, 
Benita Mincevičiūtė siųs dvasios tėvams ir vyskupams, Laima Dagytė – komunikacijos 
partneriams, Povilas Kripas – firmoms suteikusioms Lietuvos skautijai nuolaidas 2013 
metais. Eglė Paulauskaitė – kraštų seniūnams. Beatričė Leiputė – užsienio reikalų skyrių 
vedėjams, WOSM‘ui.  
Vaiva Juškevičiūtė parengs Google dokumentą siunčiamų el. atvirukų pasidalinimui, kad 
nesidubliuotų siunčiami sveikinimai.  

 
7. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos dalomoji medžiaga. 

Pristato: Laima Dagytė. 
NUTARTA:  Komunikacijos skyrius sukurs 2 proc. knygų skirtukus su informacija apie 
organizaciją, jos veiklą ir naujus informacinius lankstinukus anglų kalba. 

 
8. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos metų temos konkursas. 

Pristato: Laima Dagytė. 
Metų temai išrinkti paskelbtas konkursas www.skautai.lt. Balsavimas vyks iki 2013-12-31. 

 
9. SVARSTYTA. Pirmijos FTP serveris. 

Pristato: Laima Dagytė. 
NUTARTA:  Serveryje sukurti aplanką nacionaliniams organizacijos renginiams ir jame 
laikyti nuotraukas bei informaciją nustatytą laiko tarpą. Serverį prižiūrės ūkio skyrius. 

 
10. SVARSTYTA. Pirmijos Kalėdinis vakarėlis. 

Pristato: Vaiva Juškevičiūtė. 
NUTARTA: Kalėdinis Pirmijos vakarėlis vyks gruodžio 18 dieną, 20 val. Kaune. 

 
 
 

11. SVARSTYTA. 2013 veiklos ataskaita. 
Pristato: Ieva Žilinskienė. 
NUTARTA:  Naujas veiklos ataskaitos formas Pirmijos skyrių vedėjai iki 2014-01-06 
užpildo ir atsiunčia Laimai Dagytei. Laima Dagytė apsiėmė sukoordinuoti ataskaitų 
surinkimą ir sumaketavimą.  
Dovilė Vinkevičiūtė surenka kraštų seniūnų ataskaitas. Laima Dagytė susisiekia su Etikos ir 
Kontrolės komisija dėl jų kadencinių ataskaitų. 
Bendrosios ataskaitos rėmėjams bus kuriamos pdf formatu, nariams – forma renkama dar.  

 
12. SVARSTYTA. 2013 metų veiklos planas. 

Pristato: Ieva Žilinskienė. 



NUTARTA:  Ketvirto ketvirčio veiklas Pirmijos skyrių vedėjai atnaujins iki 2013 m. 
gruodžio 22 d.  

 
13. SVARSTYTA. Vyriausiosios skautininkės rekomendacijos vyresniškumo laipsniams 

suteikti. 
Pristato: Ieva Žilinskienė. 
Vyriausioji skautininkė Ieva Žilinskienė rekomenduos LS Tarybai Mildą Bacevičiūtę, 
Simoną Kurtinaitytę, Barborą Drąsutytę, Akvilę Milkevičiūtę, Paulių Ribakovą ir Justiną 
Lukaševičiūtę paskautininko laipsniui suteikti. Vyriausioji skautininkė taip pat rekomenduos 
LS tarybai Laimą Dagytę skautininko laipsniui suteikti. 

 
14. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Kito posėdžio data. 
Pristato: Ieva Žilinskienė. 
2014 m. sausio 7 d. 18.30 val., Vilniuje. Posėdį praves Vaiva Juškevičiūtė.  

 

 

Posėdžio pirmininkė     Ieva Žilinskienė 

 

Posėdžio sekretorė     Justina Lukaševičiūtė 

 

 



Priedas Nr 2 

Eil. 
Nr. 

Užduotis Terminas 
Atsakingas 

asmuo 
Komentarai 

1 
Paskelbti apie pratęstą konkursą 
„Skautų namo freska“  

Iki 2013-12-17 
Benita 

Mincevičiūtė 
Žr. protokolo 4 

punktą. 

2 

Paskelbti konkurso „Pats.Pats“ 
balsavimą 

 

2013-12-22 
Dovilė 

Vinkevičiūtė 
Žr. protokolo 5 

punktą. 

3 
Išsiųsti Kalėdinius Lietuvos 
skautijos sveikinimus 

Iki 2013-12-19 
Justina 

Lukaševičiūtė 
Žr. protokolo 6 

punktą. 

4 
Išsiųsti elektroninius Kalėdinius 
sveikinimus rėmėjams ir 
draugams 

Iki 2013-12-24 
Skyrių 
vedėjai 

Žr. protokolo 6 
punktą. 

5 
Sukurti 2 proc. knygų skirtukus 
ir informacinius lankstinukus 

Iki 2014-vasario 
Laima 
Dagytė 

Žr. protokolo 7 
punktą. 

6. 
Serveryje sukurti aplanką 
nacionaliniams renginiams  

Iki 2014-01-07 
Marius 

Kilimonis 
Žr. Protokolo 9 

punktą. 

7. 

Parengti ir atsiųsti Pirmijos 
skyrių ir etikos, kontrolės 
komisijų 2013 metų veiklos 
ataskaitas 

Iki 2014-01-06 

Skyrių 
vedėjai, 
Laima 
Dagytė 

Žr. protokolo 
11 punktą. 

8. 
Surinkti kraštų seniūnų 2013 
metų veiklos ataskaitas  

Iki 2014-01-06 
Dovilė 

Vinkevičiūtė 
Žr. protokolo 
11 punktą. 

9. 
Atnaujinti 2013 metų veiklos 
planą 

Iki 2013-12-22 
Skyrių 
vedėjai 

Žr. protokolo 
12 punktą. 

10. 

Parengti rekomendacijas 
vyresniškumo laipsniui suteikti: 
Laimai Dagytei, Mildą 
Bacevičiūtę, Simoną 
Kurtinaitytę, Barborą Drąsutytę, 
Akvil ę Milkevičiūtę, Paulių 
Ribakovą ir Justiną 
Lukaševičiūtę 

Iki 2014-01-02 
Ieva 

Žilinskienė 

Žr. protokolo 
13 punktą. 



Priedas Nr. 3 

Vyriausioji skautinink ė 

Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 
priskiriamas 
kadencijos 
uždavinio 
įgyvendinimui 

Nuveikto darbo rezultatas (su 
komentarais) 

Einamieji darbai, nepriskiriami 
jokio uždavinio įgyvendinimui 

Organizacijos 
atstovavimas 

2013 11 20-26 
dalyvavimas 1-
ąjame. 
pasauliniame 
skautų 
edukaciniame 
kongrese, 
Honkonge. 

Atstovauta ir pristatyta LS. 
Neformalaus pasisėdėjimo metu 
susiderinta dėl vizito pavasarį su 
Europos skautų fondo atstovais. 
Prašė mūsų jau dabar parinkti 
kelis projektus ir jiems išsiųsti. 
Pasidalinta LS patirtimi apie 
organizacijos valdymą, 
neformalaus ugdymo krepšelių 
projektą su kitomis skautiškomis 
organizacijomis.  

Suorganizuota ir pravesta kraštų 
seniūnų sueiga.  

Organizacijos 
atstovavimas 

2013 12 11 
dalyvauta LIJOT 
padėkos vakare.  

Įsteigtas prizas aukcionui. 
Atsiimtas laimėjimas geriausio 
2013 m. jaunimo renginio titulo. 

2013 11 13 su T. Broga dalyvauta 
susitikime su Kauno m. 
savivaldybės švietimo ir ugdymo 
skyriaus vedėju A. Bagdonu, 
pavaduotoja V. Kučiauskiene. 
Papasakota apie Lietuvos skautijos 
veiklą. Akcentuota jūrų skautų 
veikla Kauno krašte, aptarti galimi 
bendradarbiavimo momentai. 
Planuojamas susitikimas su Kauno 
m. meru.  

Organizacijos 
finansinio 
stabilumo 
užtikrinimas 

2013 12 12 
susitikimas su G. 
Sidoroviene.  

Projekto paraiškos Norvegijos  
mechanizmui gryninimas, 
taisymas pagal pateiktas pastabas. 
Esminių veiklų derinimas. 

2013 11 16 dalyvavimas Šiaulių 
krašto atrankiniame dainų 
konkurse. Bendravimas su Šiaulių 
krašto vadovais. Įteiktas ordinas E. 
Naimavičienei. 

   

2013 12 02 susitikimas su S. 
Arlausku ir K. Bagdžiumi dėl 
buhalterinių darbų perdavimo. 

   

2013 12 03 susitikimas su A. 
Šakalyte ir B. Mincevičiūte dėl 
dainų konkurso. Aptarti jau įvykę 
atrankiniai dainų konkursai. 
Pasižymėtos rekomendacijos 
kitiems metams. Susidėlioti 
pagrindiniai darbai. Aptarta ir 
užsakyta renginio atributika.  

   

Surinkti dalyviai ir bendrauta su 
parodos "Mokykla 2013" 
organizatoriais. Gruodžio 6-8 d. 
parodoje yra atstovaujama ir 
pristatoma Lietuvos skautija. 

   

Priduotas galutinis projekto 
"Dievui. Tėvynei. Artimui" 
mokėjimo prašymas. 



   

Pradėta dalyvauti nuotoliniuose 
mokymų kursuose "Dokumentų 
valdymas" kartu su J. 
Lukaševičiūte. 

   
Pagalba su BTU akcijos 
organizavimu. 

   

2013 12 12 dalyvavimas Vilniaus 
krašto atrankiniame dainų 
konkurse. Ordinų Už nuopelnus 
įteikimas: Ritai Ulkienei, 
Algimantui Kurui, Donatui 
Marcinkui. 

 

Vyr. skautinink ės pavaduotoja administraciniams reikalams 
Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 
priskiriamas kadencijos 
uždavinio įgyvendinimui 

Nuveikto darbo 
rezultatas (su 
komentarais) 

Einamieji darbai, nepriskiriami 
jokio uždavinio įgyvendinimui 

   

Dalyvavau KAM rengtoje 
konferencijoje "NVO veiklos 
finansavimo galimybės ir 
alternatyvos" 

   Derinami kojinių gamybos reikalai.  
 

Vyr. skautinink ės pavaduotoja kraštams 
Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 
priskiriamas kadencijos 
uždavinio įgyvendinimui 

Nuveikto darbo 
rezultatas (su 
komentarais) 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio įgyvendinimui 

Nuolatinio 
bendravimo su 
kraštais palaikymas 

Perduodama informacija iš 
kitų Pirmijos skyrių kraštų 
seniūnams. 

Išsiųsti 4 laiškai kraštų 
seniūnams.  

 

Suaugusiųjų skyrius 

Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 
priskiriamas 
kadencijos 
uždavinio 
įgyvendinimui 

Nuveikto darbo rezultatas (su 
komentarais) 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio įgyvendinimui 

Skyriaus 
veiklos 
stabilumas Skyriaus sueiga 

2013 11 28 įvyko skyriaus sueiga, 
dalyvavo visa komanda (Dovilė 
Vinkevičiūtė, Audra Leseckaitė ir 
Birutė Užkurienė). Aptarti konkurso 
"Pats pats" organizavimo darbai, 
seniūnų ataskaita, metodinių leidinių 
vertimo poreikis. 

Konkursas "Pats pats": 
sukurtas renginys Facebook'e, 
pakviesti visi LS vadovai, 
žinia paskleista į visas LS 
skautų Facebook grupes, 
atnaujinama informacija. 

 

 

 

 



Komunikacijos skyrius 

Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 
priskiriamas 
kadencijos 
uždavinio 
įgyvendinimui 

Nuveikto darbo rezultatas (su 
komentarais) 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio 
įgyvendinimui 

Vidin ė 
komunikacija 

 
 

Kuruojamos Jubiliejinės 
stovyklos filmo peržiūros 

ir DVD gamyba.  

 

Parengtas ir 
išplatintas 

naujienlaiškis 
"Akelos uola". 

 

Parengtas straipsnis apie 
Jubiliejinę stovyklą, 
skirtas išeivijos "Skautų 
aidui". Išsiųstas 
straipsnis, bei atrinktos 
nuotraukos.  

 

Kasdien prižiūrimas 
www.skautai.lt ir LS 

socialinių tinklų 
paskyros.    

Skyriaus narių 
kompetencijų 
stiprinimas 

Skautų Forumas 
2013, lapkričio 22-
24 

Kartu su URS ir Atstovavimo komitetu 
įvyko bendri komunikacijos, 
tarptautiškumo bei atstovavimo 
mokymai. Dalyvavo 18 dalyvių iš 5 
skirtingų kraštų. Ataskaita dar 
nepateikta. KS mokymuose atstovavo 
Laima Dagytė, Jorė Astrauskaitė ir 
Akvil ė Milkevičiūtė (dalyvė).  

 

Jaunimo programos skyrius 

Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 
priskiriamas 
kadencijos 
uždavinio 
įgyvendinimui 

Nuveikto darbo 
rezultatas (su 
komentarais) 

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio 
uždavinio įgyvendinimui 

PST 
atgaivinimas 

Pat. skautų 
konferencija 

Pasiruošta patyrusių 
skautų konferencijai 
Kaune, sukviesta po 5 
pat.skautus iš kraštų. 
Konferencija vyks 12.14 
d. 

2013 12 03 susitikimas su A. Jurevičiene 
ir I. Žilinskiene dėl dainų konkurso. 
Aptarti jau įvykę atrankiniai dainų 
konkursai. Pasižymėtos rekomendacijos 
kitiems metams. Susidėlioti pagrindiniai 
darbai. Aptarta ir užsakyta renginio 
atributika.  

  
Paruoštas skelbimas 
nac.biuro sienos piešimui 

Bendrauta su kraštų seniūnais dėl dainų 
konkurso atrankinių datų, vietų ir kt. 

   

Aistė Liknickaitė ir Taira Palionytė 
dalyvauja BTU posėdžiuose, rūpinasi 
atributika kraštams, leidimais Vilniaus 
mieste BTU dalijimo akcijoms 

   
12.06 sudalyvauta atrankiniame dainų 
konkurse Panevėžyje 

   
Parengti du straipsniai į www.skautai.lt 
apie Adventą 

 



Užsienio ryšių skyrius 

Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 
priskiriamas 
kadencijos uždavinio 
įgyvendinimui 

Nuveikto darbo rezultatas (su 
komentarais) 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio įgyvendinimui 

Tarptautinink
ų mokymai 

Skautų Forumas 2013, 
lapkričio 22-24 

Kartu su KS ir Atstovavimo komitetu 
įvyko bendri mokymai. Dalyvavo 20 
dalyvių. Mokymuose dalyvavo JRD 
atstovas J. Meldžiukas. Ataskaita dar 
nepateikta. URS mokymuose 
atstovavo B.LeIputė, B. 
Taraskevičiūtė, B.Drąsutytė, 
E.Sinkevičiūtė 

1-ajame World Scout 
Education Congress Honk 
Konge dalyvavo vyr. sktn. 
Ieva Žilinskienė ir buvusi URS 
narė Loreta Senkutė. Ataskaita 
dar nepateikta 

Tarptautinės 
Galimybės 

Lapkričio mėnesio 
naujienlaiškis 

Kas mėnesį išeinantis tarptautinių 
stovyklų, renginių naujienlaiškis. Jį 
rengia skyriaus narė D. Drižytė 

Lapkričio 30d. skyriaus vedėja 
dalyvavo LiJOT tarptautininkų 
susitikime, skirtam aptarti 
būsimos Europos Jaunimo 
Forumo asamblėjos 
rezoliucijas. LS išreiškė 
poziciją šioms rezoliucijoms ir 
kartu su LiJOT bei kitais 
tarptautininkais suformavo 
bendrą poziciją. 

   

Parašyta ataskaita praktikantei 
T.Umbrasaitei, vertusiai BSM 
aprašymą į anglų kalbą. 

 

Ūkio skyrius 
Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 
priskiriamas kadencijos 
uždavinio įgyvendinimui 

Nuveikto darbo rezultatas 
(su komentarais) 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio įgyvendinimui 

Skautatinklio ir 
elektroninio pašto 
stabilumas E-mail palaikymas 

Sukurtos naujos e-mail 
paskyros, administruojamos 
esamos e-mail paskyros  

 

Paramos pritraukimo skyrius 

Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 
priskiriamas kadencijos 
uždavinio įgyvendinimui 

Nuveikto darbo rezultatas (su 
komentarais) 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio 
įgyvendinimui 

Ilgalaikė partnerystė 
su kitomis 
organizacijomis 

Sutarta dėl ilgalaikės 
partnerystės su VšĮ 
"Romuva" 

Galimybė už savikainą 
naudotis kino teatro patalpomis 
(pagal atskirą susitarimą), 
galimybė vykdyti bendras 
veiklas  

Paramos 
pritraukimas 

Sutarta dėl susitikimo su 
"Montis Magija" 

Atnaujinus ryšius ir pateikus 
jiems reikalingą informaciją -
12% nuolaida su LS nario 
pažymėjimu  

Paramos Pas pažymėjimo veidą Paprastesnė galiojančio  



pritraukimas užsakytas infobiuletenis 
apie pažymėjimus (tipai, 
galiojimas ir t.t.) 

pažymėjimo identifikacija 
rėmėjams 

Narystės pridėtinės 
vertės skatinimas 

Skautai.lt patalpintas 
infopranešimas apie naujas 
nuolaidas 

Nariai informuojami apie 
gaunamas LS pažymėjimo 
nuolaidas (šiuo metu turime 6, 
dar prie kelių dirbame)  

 

Mokymų skyrius 

Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas 
darbas, 
priskiriamas 
kadencijos 
uždavinio 
įgyvendinimui Nuveikto darbo rezultatas (su komentarais) 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio 
įgyvendinimui 

Mokymai 
mokymų 
vadovams II 
(TOT II) 

Įvyko sėkmingai. Data: 2013m. lapkričio 16d. Vieta: 
Vilnius. Mokymų vedėjai: Povilas Kasperūnas, 
Vytautas Rukštelė, Eglė Andrejevaitė. Antrojoje 
mokymų dalyje dalyvavo ir mokymus oficialiai baigė 
3 LS nariai: Tomas Čebatorius, Eglė paulauskaitė, 
Milda Bacevičiūtė. Detalesnė ataskaita atskirame 
dokumente. 
https://drive.google.com/folderview?id=0BzedYZQA
ai2QN21YUzkzeFZzcDA&tid=0B1kMk1X-
5WueSVZ6cUZyc3psNlU 

Vykusių mokymų 
ataskaitos 
sunorminimas: 
paruoštas šablonas, 
kuriama standartinės 
ataskaitos anketa. 
Ataskaitos šablonas 
--> 
https://drive.google.
com/folderview?id=
0BzedYZQAai2QN
21YUzkzeFZzcDA
&tid=0B1kMk1X-
5WueSVZ6cUZyc3
psNlU 

Stabilūs 
skyriaus 
renginiai 

Kino žinovo 
instruktorių 
rengimo 
mokymai 

Įvyko sėkmingai. Data: 2013 lapkričio 30 – gruodžio 
1d. Vieta: LS nacionalinė būstinė (Kaunas). Mokymų 
vedėja: Milda Vaičiūnaitė. Mokymų dalyviai: 12 LS 
vadovų iš X kraštų. Detalesnė ataskaita atskirame 
dokumente. 
https://drive.google.com/folderview?id=0BzedYZQA
ai2QN21YUzkzeFZzcDA&tid=0B1kMk1X-
5WueSVZ6cUZyc3psNlU  

Užsakomieji 
mokymai: 
komandos 
formavimas 
(Marijampolės 
kr. pat. sk.) 

Data: 2013m. gruodžio 7-8d. Mokymų vedėjai: Tadas 
Kavaliauskas, Urtė Penkauskaitė. Mokymų dalyviai: 
15 Marijampolės kr. patyrusių skautų. Detalesnė info 
atskirame dokumente. 
https://drive.google.com/folderview?id=0BzedYZQA
ai2QN21YUzkzeFZzcDA&tid=0B1kMk1X-
5WueSVZ6cUZyc3psNlU  Užsakomieji 

mokymai 
kraštuose Užsakomieji 

mokymai: 
skautavimo 
pagrindai 
(Vilniaus kr., 
Kernavės t. 
vadovai) 

Įvyko sėkmingai. Data: 2013m. lapkričio 16d. Vieta: 
sodyba Ritinėnuose. Mokymų vedėjas: Pavel 
Mikriukov. Dalyviai: 10 Vilniaus kr. Kernavės t. 
vadovų. 
Detalesnė ataskaita atskirame dokumente. 
https://drive.google.com/folderview?id=0BzedYZQA
ai2QN21YUzkzeFZzcDA&tid=0B1kMk1X-
5WueSVZ6cUZyc3psNlU   



 

Sekretoriato skyrius 
Skyriaus kadenciniai 
uždaviniai Nuveiktas darbas, priskiriamas 

kadencijos uždavinio 
įgyvendinimui 

Nuveikto darbo 
rezultatas (su 
komentarais) 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio 
įgyvendinimui 

 

Surinkti 2014m. 
žiniaraščiai ir išsiųsti 
laiškai nariams. 

Išsiųstos kalėdinės narių 
atvirutės Narystės vieno langelio 

sistema ir ryšys su 
nariais; 

Išplatinti filmukai skatinantys 
susimokėti nario mokestį, 
paskelbtas konkursas nario 
mokesčio rinkimui skatinti.  

Parengtas praeito 
posėdžio protokolas 

Nacionalinės būstinės 
administravimas  

Skautų name 
suorganizuoti 6 
renginiai  

 


