
LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLO IŠRAŠAS 

 

2014 01 07 Nr. XIV-P-09 

Vilnius 

 

Posėdžio pirmininkė: Vaiva Juškevičiūtė 

Posėdžio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė 

 

Dalyvauja  10 LS pirmijos narių. 

Dalyviai: Milda Bacevičiūtė, Kornelijus Bertulis, Vaiva Juškevičiūtė, Povilas Kripas, Beatričė 

Leiputė, Justina Lukaševičiūtė, Akvilė Milkevičiūtė, Benita Mincevičiūtė, Eglė Paulauskaitė, 

Dovilė Vinkevičiūtė (Priedas Nr. 1). 

Darbotvarkė: 

1. Dėl skyriaus nuveiktų ir planuojamų darbų; 

2. Dėl 2013 m. veiklos ataskaitos; 

3. Dėl vadovų konkurso „Pats.Pats“; 

4. Dėl elektroninės skautiškos parduotuvės; 

5. Dėl 2014 m. 2 proc. akcijos; 

6. Dėl 2014 m. dainų konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau“; 

7. Dėl vyresniųjų skautų konferencijos; 

8. Dėl 2014 m. vadovų suvažiavimo; 

9. Dėl 2014 metų temos; 

10. Dėl FOSE renginio; 

11. Dėl kitų klausimų. 

 

1. SVARSTYTA.Skyrių nuveikti ir planuojami darbai. 

Planuojami darbai (Priedas Nr. 2). 

Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3). 

 

2. SVARSTYTA. 2013 m. veiklos ataskaitos. 

Pristato: Akvilė Milkevičiūtė. 

NUTARTA: ataskaitų parengimo laiką pratęsti iki 2014 01 12. 

 

3. SVARSTYTA. Vadovų konkursas „Pats.Pats“. 

Pristato: Dovilė Vinkevičiūtė. 

NUTARTA: Suaugusiųjų skyrius iki 2014 01 14 patikrins balsavimo rezultatus ir perduos 

sekretoriatui nugalėtojų duomenis. 

Sekretoriatas iki 2014 01 18 parengs diplomus konkurso nugalėtojams. 

 

4. SVARSTYTA. Elektroninė skautiška parduotuvė. 

Pristato: Vaiva Juškevičiūtė. 

NUTARTA: LS Pirmija nedalyvauja konkursuose.  



Vaiva Juškevičiūtė susisieks su WOSM naujuoju atstovu, kad būtų užtikrintas 

bendradarbiavimo sąlygų stabilumas.  

REKOMENDACIJOS: Vaiva Juškevičiūtė pasitars su Tomu Rimkumi dėl elektroninės 

parduotuvės domeno pakeitimo. 

 

5. SVARSTYTA. 2014 m. 2 proc. akcija. 

Pristato: Povilas Kripas. 

NUTARTA: 2014 01 14 Paramos pritraukimo skyrius atsiųs darbo grupės posėdžio 

ataskaitą. 

 

6. SVARSTYTA. 2014 m. Dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“ 

Pristato: Benita Mincevičiūtė. 

NUTARTA: Suaugusiųjų skyrius pasirūpina vadovų kampeliu. Kampelyje bus rodomas 

Jubiliejinės stovyklos filmas ir vadovai vaišinami sausainiais. Benita Mincevičiūtė 

pasirūpina nestandartine klase ir projektoriumi filmo rodymui. 

Matas Dominas organizuos vilkų kampelį.  

Ieva Žilinskienė atveža sėdmaišių ir stalo žaidimų. 

Akvilė Milkevičiūtė suorganizuoja fotografuojančių ir filmuojančiųjų komandą. Taip pat 

parengia nuotraukų pristatymą renginio atidarymui. 

Benita Mincevičiūtė užsako pietus 50 asmenų ir kraštams. 

Paramos skyrius užsako ir parengia 25 vnt. dėžių konkurso nugalėtojams. 

Milda Bacevičiūtė ir Kornelijus Bertulis dalins bendruosius prizus (puodelis, kojinės ir 

emblema) ir diplomus konkurso dalyviams. 

Vaiva Juškevičiūtė susisieks su „Gintauto Grigaičio bitynu“ dėl aštuonių dovanų komisijos 

nariams.  

Justina Lukaševičiūtė pasirūpins vandeniu ir kavos pertrauka komisijai. 

Ieva Žilinskienė suras Pik-Nik čempionato vedėją ir užsakys naminius sūrius komisijai 

padėkoti. 

Gabrielė Motiejauskaitė bus atsakinga už klases (jų skyrimą kraštams ir raktų surinkimą). 

 

7. SVARSTYTA. Vyresniųjų skautų konferencija. 

Pristato: Benita Mincevičiūtė. 

NUTARTA: konferencijos moderatoriai bus Povilas Kripas ir Eglė Paulauskaitė. 

Konferencijos nutarimai bus viešinami puslapyje www.skautai.lt . 

 

8. SVARSTYTA. 2014 m. vadovų suvažiavimas. 

Pristato: Benita Mincevičiūtė. 

NUTARTA: Komunikacijos skyrius 2014 01 20 įkels skelbimą į www.skautai.lt, 

organizuos informacijos viešinimą ir rengs pranešimus spaudai. 

Administracijos skyrius organizuoja registraciją iki 2014 03 01. Iki 2014 03 01 

administracijos skyrius išsiųs pranešimus vienetams, kurie turi balso teisę 2014 m. LS 

vadovų suvažiavime. 

Administracijos skyrius parengia raštą Kauno miesto savivaldybei dėl patalpų LS vadovų 

suvažiavimui rengti. 

 

9. SVARSTYTA. 2014 metų tema. 

Pristato: Vaiva Juškevičiūtė. 

NUTARTA: LS Pirmijos skyriai turi skatinti esamų specialybių veiklą pagal savo darbo 

specifiką.  

http://www.skautai.lt/


2014 02 01 bus planuojamas specialybių veiklų metų planas. Dėl plano kūrimo Benita 

Mincevičiūtė susisieks su Dariumi Laurinavičiumi ir specialybių darbo grupe. 

Pabandyti organizuoti sąskrydį specialybių tema. Atgaivinti specialybių projektą, 

organizuoti mokymus specialybėms ir mėnesio iššūkiu skelbti geriausios specialybės 

konkursą. 

 

10. SVARSTYTA. FOSE renginys. 

Pristato: Beatričė Leiputė. 

NUTARTA: Saulius Jurevičius bus atsakingas už rimtąją renginio programą. Ieva 

Žilinskienė susisieks su LS Taryba dėl FOSE darbo grupės sukūrimo. Tolimesnis renginio 

organizavimas bus perduotas darbo grupei, kurią turėtų sudaryti Saulius Jurevičius, 

Visvaldas Varžinskas, Tomas Broga, Aistė Lukaševičiūtė ir Ieva Žilinskienė. 

 

11. SVARSTYTA.  Kita. 

11.1 Mokymų skyriaus ir suaugusiųjų skyriaus sujungimas. 

Pristato: Milda Macevičiūtė 
REKOMENDACIJOS: Skyriuje atskirti narius ir lektorius. Nariai turėtų atlikti 

administracines funkcijas, lektoriai tik mokymų vedimą. 

Skyrius turi organizuoti TOT mokymus ir jais skatinti narius norėti vesti mokymus, o ne 

priverstinai baigus programą tapti skyriaus nariu. 

Duomenų bazė turi būti pastoviai atnaujinama. Tikrinti ar atskyrus narius nuo lektorių ir vis 

atnaujinant duomenų bazę atsiranda  lektorių kompetencijos ar žmonių trūkumas.  

NUTARTA: Greitu metu neplanuoti mokymų ir suaugusiųjų skyrių sujungimo. Tačiau 

kuriant naują strategiją peržiūrėti mokymų skyriaus struktūrą, atskirti lektorių ir skyriaus 

narių funkcijas. 

 

 

11.2 Kito posėdžio data. 

Pristato: Vaiva Juškevičiūtė. 

2014 02 01 vyks LS Tarybos posėdis Kaune. 

2014 02 02 LS Pirmijos posėdis Kaune. 

2014 02 01 vakare neoficialus LS Pirmijos susitikimas. 

 

 

Posėdžio pirmininkė     Vaiva Juškevičiūtė 

 

Posėdžio sekretorė     Justina Lukaševičiūtė 

 

 



Priedas Nr 2 

Eil. 

Nr. 
Užduotis Terminas 

Atsakingas 

asmuo 
Komentarai 

1 
Sukurti 2 proc. knygų skirtukus 

ir informacinius lankstinukus. 
Iki 2014-vasario 

Laima 

Dagytė 

Žr.XIV-P-08 

protokolo 7 

punktą. 

2 
Serveryje sukurti aplanką 

nacionaliniams renginiams. 
Iki 2014-01-07 

Marius 

Kilimonis 

Žr. XIV-P-08  

Protokolo 9 

punktą. 

3 

Parengti ir atsiųsti Pirmijos 

skyrių, etikos ir kontrolės 

komisijų 2013 metų veiklos 

ataskaitas. 

Pratęsta iki 2014-01-12 

Skyrių 

vedėjai, 

Laima 

Dagytė 

Žr. XIV-P-08  

protokolo 11 

punktą ir XIV-

P-09 protokolo 

2 punktą. 

4 
Surinkti kraštų seniūnų 2013 

metų veiklos ataskaitas. 
Pratęsta iki 2014-01-12 

Dovilė 

Vinkevičiūtė 

Žr. XIV-P-08  

protokolo 11 

punktą ir XIV-

P-09 protokolo 

2 punktą. 

5 
Patikrinti konkurso „Pats.Pats“ 

balsavimo rezultatus. 
Iki 2014-01-14 

Dovilė 

Vinkevičiūtė 

Žr. XIV-P-09 

protokolo 3 

punktą. 

6. 
Paruošti diplomus „Pats.Pats“ 

konkurso nugalėtojams. 
Iki 2014-01-17 

Justina 

Lukaševičiūtė 

Žr. XIV-P-09 

protokolo 3 

punktą. 

7. 

Suorganizuoti vadovų kampelį 

dainų konkurse „Gražių 

dainelių daug girdėjau“ 

Iki 2014-01-18 
Dovilė 

Vinkevičiūtė 

Žr. XIV-P-09 

protokolo 6 

punktą. 

8. 

Suorganizuoti jaunesniųjų 

skautų kampelį dainų konkurse 

„Gražių dainelių daug girdėjau“ 

Iki 2014-01-18 
Matas 

Dominas 

Žr. XIV-P-09 

protokolo 6 

punktą. 

9. 

Susitarti dėl dainų konkurso 

„Gražių dainelių daug girdėjau“ 

filmavimo ir fotografavimo. 

Iki 2014-01-18 
Akvilė 

Milkevičiūtė 

Žr. XIV-P-09 

protokolo 6 

punktą. 

10. 

 

Parengti nuotraukų pristatymą 

dainų konkurso „GDDG“ 

atidarymui. 

 

Iki 2014-01-18 

Akvilė 

Milkevičiūtė 

 

Žr. XIV-P-09 

protokolo 6 

punktą. 



11. 
Užsakyti maitinimą dainų 

konkurse „GDDG“ 
Iki 2014-01-18 

Benita 

Mincevičiūtė 

Žr. XIV-P-09 

protokolo 6 

punktą. 

12. 
Surasti dovanų dėžes dainų 

konkursui „GDDG“ 
Iki 2014-01-18 

Povilas 

Kripas 

Žr. XIV-P-09 

protokolo 6 

punktą. 

13. 
Surasti dovanas dainų konkurso 

„GDDG“ komisijai. 
Iki 2014-01-18 

Vaiva 

Jusškevičiūtė 

ir Ieva 

Žilinskienė 

Žr. XIV-P-09 

protokolo 6 

punktą. 

14. 

Pasirūpinti kavos pertrauka 

dainų konkurso „GDDG“ 

komisijai ilgosios pertraukos 

metu. 

Iki 2014-01-18 
Justina 

Lukaševičiūtė 

Žr. XIV-P-09 

protokolo 6 

punktą. 

15. 
Parengti 2 proc. grupės 

ataskaitą. 
Iki 2014-01-14 

Povilas 

Kripas 

Žr. XIV-P-09 

protokolo 

protokolo 5 

punktą. 

16. 

Išsiųsti priminimus dėl 

registracijos į vyr.skautų 

konferenciją. 

Iki 2014-01-15 
Benita 

Mincevičiūtė 

Žr. XIV-P-09 

protokolo 7 

punktą. 

17. 

Parengti 2014 m. vadovų 

suvažiavimo registracijos 

formą.  

Iki 2014-01-20 
Justina 

Lukaševičiūtė 

Žr. XIV-P-09 

protokolo 8 

punktą. 

18. 

Išsiųsti informacinius laiškus 

vienetams, turintiems balso 

teisė 2014 m. vadovų 

suvažiavime. 

Iki 2014-03-01 
Justina 

Lukaševičiūtė 

Žr. XIV-P-09 

protokolo 8 

punktą. 

19. 

Parengti prašymą savivaldybei 

dėl 2014 m. vadovų 

suvažiavimo. 

Iki 2014-01-10 
Justina 

Lukaševičiūtė 

Žr. XIV-P-09 

protokolo 8 

punktą. 

20. 

Susisiekti su specialybių darbo 

grupe dėl metų veiklos plano 

kūrimo. 

Iki 2014-01-28 
Benita 

Mincevičiūtė 

Žr. XIV-P-09 

protokolo 9 

punktą. 

21. 

Susisiekti su Taryba dėl FOSE 

renginio organizavimo ir naujų 

narių pritraukimo. 

Iki 2014-02-01 
Ieva 

Žilinskienė 

Žr. XIV-P-09 

protokolo 10 

punktą. 

 

 



Priedas Nr. 3 

Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus 

Skyriaus 

kadenciniai 

uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 

priskiriamas 

kadencijos 

uždavinio 

įgyvendinimui 

Nuveikto darbo rezultatas 

(su komentarais) 

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio 

uždavinio įgyvendinimui 

Organizacijos 

atstovavimas 

Pagalba 

organizuojant 

BTU. 

2013 12 23 ugnelės 

nešimas į LR Seimą, LR 

Prezidentūrą, Ugdymo 

plėtotės centrą. 

Išsiųsti el. sveikinimai. 

 2013 12 23 

susitikimas su J. 

Širvinsku. 

Aptartos 

bendradarbiavimo 

galimybės 2014 m. 

Suteikta informacija apie 

LS nacionalinius ir 

regioninius renginius 

kitais metais.  

Uždarytas projektas "Dievui. Tėvynei. 

Artimui". Pateikta ir patvirtinta 

galutinė projekto ataskaita. 

Neatitikimų nerasta. 

 

 

 

Atnaujintas IV 2013 m. veiklos planas. 

Pateiktas LS Tarybai ir LS Kontrolės 

komisijai. 

   

2013 12 18 susitikta su B. Mincevičiūte 

ir A. Šakalyte dėl finalinio dainų 

konkurso organizavimo. Pasidalinta 

darbais/atsakomybėmis. Susisiekta su 

"Žemaitijos pienu" dėl paramos. 

Susisiekta su P. Tamole dėl renginio 

vedimo. 

   

El. skautiškos parduotuvės 

redagavimas, gramatinių klaidų 

taisymas. 

   Pateikta JRD projekto ataskaita.  

   

Baigti nuotoliniu būdu mokymai 

"Dokumentų valdymas" kartu su J. 

Lukaševičiūte. 

   

2013 12 13 susitikta su Tarybos 

pirmininku T. Broga  

 

Pavaduotojos kraštams ataskaita už nuveiktus darbus 

Skyriaus 

kadenciniai 

uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 

priskiriamas kadencijos 

uždavinio įgyvendinimui 

Nuveikto darbo 

rezultatas (su 

komentarais) 

Einamieji darbai, 

nepriskiriami jokio 

uždavinio įgyvendinimui 

 

  

Išsiųsti el. sveikinimai 

kraštų seniūnams. 

 

Suaugusiųjų skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Skyriaus 

kadenciniai 

uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 

priskiriamas 

kadencijos 

uždavinio 

Nuveikto darbo rezultatas (su 

komentarais) 

Einamieji darbai, 

nepriskiriami jokio uždavinio 

įgyvendinimui 



įgyvendinimui 

Skyriaus 

veiklos 

stabilumas Skyriaus sueiga 

2013 12 05 įvyko skyriaus sueiga, 

dalyvavo Audra Leseckaitė ir 

Birutė Užkurienė. Aptarti 

konkurso "Pats. Pats" 

organizavimo darbai, bei vadovų 

kampelio organizavimas dainų 

konkurso „GDDG“ metu.  

Konkursas "Pats. Pats": 

paskelbtas balsavimas, žinia 

paskleista į visas LS skautų 

Facebook grupes, nuolat 

viešinama informacija. 

   

Išsiųsti el. sveikinimai 

savanoriams, 

savanoriavusiems 

Jubiliejinėje stovykloje. 

   

Išsiųsta metinė ataskaita 

kraštų seniūnams 

 

Užsienio ryšių 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 

Tarptautinės 

Galimybės 

Gruodžio mėnesio 

naujienlaiškis 

Kas mėnesį išeinantis 

tarptautinių stovyklų, 

renginių naujienlaiškis. Jį 

rengia skyriaus narė D. 

Drižytė 

Išsiųsti elektroniniai šventiniai 

sveikinimai WOSM biurui, 

komiteto nariams, Europos 

regiono IC ir kitiems draugams 

   

Derinami BSM baigiamieji 

darbai dėl kelionių 

kompensavimo, taip pat dalyvio 

mokesčio nesusimokėję žmonės 

   

Gauta pataisyta skautų forumo 

ataskaita, persiųsta Tarybai. 

 

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 

Organizacijos 

stabilumo 

užtikrinimas 

Susitikta su T. Broga 

ir liberalų 2% akcijos 

strategijos kūrėju 

Aptartos 2% rinkimo galimybės. 

Sausio 12 d. numatoma strategijos 

formavimo sesija. Prie veiklos 

prijungtas KS (A. Milkevičiūtė, nes 

akcijos įgyvendinimo pagrindas - 

balandžio mėnuo) 

Išsiųsti el. 

sveikinimai 

rėmėjams ir 

įmonėms. 

Stipri nuolaidų 

sistema su LS 

pažymėjimu 

Suderinta dėl naujos 

sutarties su „Montis 

magija“ 

-12% nuolaida, tikriausiai turės 

promo straipsnelių į skautatinklį 

retkarčiais  

 

Baigiama derinti dėl 

nuolaidos 

„šaudom.lt“   

 



Administracinio 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 

Narystės vieno langelio 

sistema ir ryšys su 

nariais: 

Parengta 2014m. 

susimokėjusių narių 

suvestinė.  

Baigti nuotoliniu būdu 

mokymai "Dokumentų 

valdymas" kartu su I. 

Žilinskiene. 

Išsiųsti oficialūs LS 

kalėdiniai sveikinimai.  Išrašytos 3 sąskaitos. 

Išsiųsti naujų draugovių 

pažymėjimai ir narių 

lipdukai.  

Parengti Pirmijos ir 

Tarybos protokolai. 

Biuro administravimas: 

Parengta namo nakvynės 

ir nuomos ataskaita. 

Name įvyko 3 

renginiai  

Suarchyvuoti 

dokumentai ir parengti 

raštai.   

Parengtos 2 paramos 

sutartys.   

 



LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLO IŠRAŠAS 

 

2014 02 02 Nr. XIV-P-10 

Kaunas 

Posėdžio pirmininkė: Ieva Žilinskienė 

Posėdžio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė 

 

Dalyvauja  11 LS pirmijos narių. 

Dalyviai: Milda Bacevičiūtė, Kornelijus Bertulis, Barbora Drąsutytė, Simona Kurtinaitytė, Povilas 

Kripas, Vilma Lenkutytė, Justina Lukaševičiūtė, Akvilė Milkevičiūtė, Benita Mincevičiūtė, Dovilė 

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

Darbotvarkė: 

1. Dėl skyrių nuveiktų ir planuojamų darbų; 

2. Dėl 2014 m. dainų konkurso “Gražių dainelių daug girdėjau“; 

3. Dėl 2014 m. eilinio LS vadovų suvažiavimo; 

4. Dėl 2014 metų temos darbų; 

5. Dėl 2014 m. Pavasario šventės; 

6. Dėl 2014 m. veiklos plano pirmojo ketvirčio;  

7. Dėl Pirmijos išplėstinio posėdžio; 

8. Dėl Tomo Brogos ir Ievos Žilinskienės delegavimo; 

9. Dėl 2014 m. kraštų seniūnų/konferencijų pirmininkų ataskaitos; 

10. Dėl kitų klausimų.  

 

1. SVARSTYTA: Skyrių nuveikti ir planuojami darbai. 

Pristato: Ieva Žilinskienė. 

Skyrių planuojami darbai (Priedas Nr. 2) 

Skyriaus veiklos ataskaita 2014 01 07 – 2014 02 02 (Priedas Nr. 3) 

 

2. SVARSTYTA: 2014 m. Dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“. 

Pristato: Benita Mincevičiūtė. 

 

REKOMENDACIJOS:  

 2015 m. konkurso organizavimą ir informacijos viešinimą pradėti 2014 m. birželio 

mėn. 

 2015 m. finaliniame konkurso renginyje suorganizuoti jaunesniųjų skautų kambarį. 

 2015 m. konkurso finalistams pagaminti metalinius ženkliukus vietoj emblemos. 

 Pasirūpinti kolektyvų įgarsinimu. 

 Apsvarstyti galimybę sukurti mišrių amžiaus grupių ansamblių kategoriją. 

 Ieškoti didesnės salės. 

 Parengti geriausių kolektyvų sąrašą su kontaktais viešinimui. 



 

TEIGIAMI PASTEBĖJIMAI TRŪKUMAI 

 Vadovų oazė – vadovams patiko 

sudaryta galimybė pailsėti 

nacionalinio renginio metu, 

pabendrauti su kitais vadovais, 

pasidalinti savo patirtimi ir 

susipažinti su kitų kraštų vadovais; 

 Profesionalus renginio vedėjas – 

Paulius Tamolė; 

 Salės komendantas – užtikrino tvarką 

salėje ir visose mokyklos patalpose; 

 Galimybė gauti pietus centralizuotai; 

 Didelis dalyvių skaičius – 45 

kolektyvai buvo atrinkti į finalinį 

konkursą ir visi dalyvavo finaliniame 

renginyje. 

 Trūko jaunesniųjų skautų kampelio; 

 Kolektyvų įgarsinimo trūkumas; 

 Salė – renginyje be žiūrovų dalyvavo 

45 kolektyvai (apie 250 dalyvių), 

mokyklos salė pasirodė per maža, ne 

visi tilpo į salę, taip pat trūko 

vedinimo. 

 

 

3. SVARSTYTA: Suvažiavimas. 

Pristato: Benita Mincevičiūtė. 

NUTARTA: Benita Mincevičiūtė susisieks su Kauno valstybiniu lėlių teatru dėl galimybės 

rengti furšetą teatro hole ir išsiaiškins kiek organizacijai kainuos spektaklis. 

Iki 2014 02 21 administracijos skyrius išsiųs LS eilinio vadovų suvažiavimo kvietimus 

rėmėjams ir kitoms organizacijoms.  

 

4. SVARSTYTA: Pavasario šventė. 

Pristato: Akvilė Milkevičiūtė. 

NUTARTA: Ieva Žilinskienė kreipsis į Vytautą Zuloną dėl einamųjų darbų ataskaitos. 

Pavasario šventės metu Pirmija organizuos kraštų seniūnų sueigą ir/arba vadovų oazę. 

 

5. SVARSTYTA: 2014 metų Lietuvos skautijos tema. 

Pristato: Simona Kurtinaitytė. 

NUTARTA: Lietuvos skautijos specialybių akademijos tikslinė grupė bus vyresnieji skautai 

ir vadovai, kurie po akademijos taps specialybių instruktoriais ir skleis specialybes savo 

kraštuose. Šią akademiją organizuos ir instruktorių specialybėms ieškos jaunimo programos 

mokymų ir suaugusiųjų skyriai. 

Dovilė Vinkevičiūtė susisieks su jaunimo programos skyriumi dėl lektorių kontaktų. 

 

6. SVARSTYTA: 2014 m. pirmojo  ketvirčio veiklų peržiūra. 

Pristato: Ieva Žilinskienė. 

NUTARTA: Ieva Žilinskienė įkels naująjį 2014 m. veiklos planą į Pirmijos „Dropbox“ 

aplanką. 

 

7. SVARSTYTA: Pirmijos išplėstinis posėdis. 



Pristato: Dovilė Vinkevičiūtė. 

NUTARTA: Dovilė Vinkevičiūtė parengs apklausą dėl išplėstinio posėdžio datos. 

Akvilė Milkevičiūtė pasidomės dėl galimybės apsistoti Juodkrantėje, Ieva Žilinskienė 

pasidomės dėl galimybės apsistoti Kretingos raj., Kurmaičių km. parapijos namuose. 

 

8. SVARSTYTA: Lietuvos skautijos 2 proc. pritraukimo strategija. 

Pristato: Povilas Kripas. 

NUTARTA: administracijos ir suaugusiųjų skyrius surinks informaciją apie Lietuvos 

skautijos juridinius vienetus. Komunikacijos skyrius parengs laiškus vienetams dėl vienetų 

prisijungimo prie LS 2 proc. pritraukimo strategijos įgyvendinimo. 

Povilas Kripas susisieks su VšĮ Vilniaus skautų centro direktoriumi dėl stovyklų „Skautai – 

neskautams“ dalyvių kontaktinės informacijos perdavimo. 

 

9. SVARSTYTA: Tomo Brogos ir Ievos Žilinskienės delegavimas vykti į JAV vykstantį 

skautų išeivių 65 metų jubiliejų.  

Pristato: Ieva Žilinskienė. 

BALSAVIMAS: Dėl Tomo Brogos ir Ievos Žilinskienės delegavimo į renginį JAV. 

Vienbalsiai. 

NUTARTA: Deleguoti Tomą Brogą ir Ievą Žilinskienę į renginį vyksiantį Jungtinėse 

Amerikos Valstijose.  

 

10. SVARSTYTA: 2014 m. kraštų seniūnų/konferencijų pirmininkų ataskaitos; 

Pristato: Dovilė Vinkevičiūtė. 

NUTARTA: Pirmijos skyriai pataiso kraštų seniūnų ataskaitas pagal turimą informaciją. 

Dovilė Vinkevičiūtė su pastabomis ataskaitas išsiųs kraštų seniūnams redagavimui.  

 

11. SVARSTYTA: Kiti klausimai. 

Kitas posėdis. 

NUTARTA: Kitas posėdis 2014 02 27 Vilniuje, 18.30 val. 

 

Eil. 

Nr. 
Užduotis Terminas 

Atsakingas 

asmuo 
Komentarai 

1 
Sukurti 2 proc. knygų skirtukus 

ir informacinius lankstinukus 
Iki 2014-vasario 

Laima 

Dagytė 

Žr.XIV-P-08 

protokolo 7 

punktą. 

2 

Išsiųsti informacinius laiškus 

vienetams, turintiems balso 

teisę 2014 m. vadovų 

suvažiavime 

Iki 2014-03-01 
Justina 

Lukaševičiūtė 

Žr. XIV-P-09 

protokolo 8 

punktą. 

3 

Susisiekti su specialybių darbo 

grupe dėl metų veiklos plano 

kūrimo 

Pratęsta iki 2014-02-08 
Benita 

Mincevičiūtė 

Žr. XIV-P-09 

protokolo 9 

punktą. 



4 

Susisiekti su Kauno valstybiniu 

lėlių teatru dėl spektaklio 

suvažiavimo dalyviams kainos 

Iki 2014 02 27 
Benita 

Mincevičiūtė 

Žr. XIV-P-10 

protokolo 3 

punktą. 

5 

Susisiekti su Kauno valstybiniu 

teatru dėl galimybės rengti 

furšetą teatro hole 

Iki 2014 02 27 
Benita 

Mincevičiūtė 

Žr. XIV-P-10 

protokolo 3 

punktą. 

6. 

Išsiųsti kvietimus į LS eilinį 

vadovų suvažiavimą rėmėjams 

ir kitoms organizacijoms 

Iki 2014 02 27  
Justina 

Lukaševičiūtė 

Žr. XIV-P-10 

protokolo 3 

punktą. 

7. 

Susisiekti su Vytautu Zulonu 

dėl 2014 m. Pavasario šventės 

einamųjų darbų ataskaitos 

Iki 2014 02 27 
Ieva 

Žilinskienė 

Žr. XIV-P-10 

protokolo 4  

punktą. 

8. 

Suorganizuoti kraštų 

seniūnų/konferencijų 

pirmininkų sueigą/oazę per 

2014 m. Pavasario šventę 

Iki 2014 04 26 
Dovilė 

Vinkevičiūtė 

Žr. XIV-P-10 

protokolo 4 

punktą. 

9. 

Susisiekti su jaunimo 

programos skyriumi dėl 

specialybių lektorių kontaktų 

- 
Dovilė 

Vinkevičiūtė 

Žr. XIV-P-10 

protokolo 5 

punktą. 

10. 

 

Įkelti 2014 m. veiklos planą į 

Pirmijos dropbox aplanką 
Iki 2014 02 10 

 

Ieva 

Žilinskienė 

Žr. XIV-P-10 

protokolo 6 

punktą. 

11. 

Surinkti informaciją apie 

Lietuvos skautijos juridinius 

vienetus 

Iki 2014 02 27 

Justina 

Lukaševičiūtė 

ir Dovilė 

Vinkevičiūtė 

Žr. XIV-P-10 

protokolo 8 

punktą. 

12. 

Parengti laiškus vienetams 

dėl vienetų prisijungimo prie 

LS 2 proc. pritraukimo 

strategijos įgyvendinimo 

Iki 2014 02 27 
Akvilė 

Milkevičiūtė 

Žr. XIV-P-10 

protokolo 8 

punktą. 

13. 

Susisiekti su VšĮ Vilniaus 

skautų centro direktoriumi 

dėl stovyklų „Skautai – 

neskautams“ dalyvių 

kontaktinės informacijos 

perdavimo 

Iki 2014 02 27 

Povilas 

Kripas ir 

Kornelijus 

Bertulis 

Žr. XIV-P-10 

protokolo 8 

punktą. 

 

 



 



Priedas Nr. 3 

Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus 

Skyriaus 

kadenciniai 

uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 

priskiriamas 

kadencijos uždavinio 

įgyvendinimui 

Nuveikto darbo 

rezultatas (su 

komentarais) 

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio 

uždavinio įgyvendinimui 

Organizacijos 

finansinio 

stabilumo 

užtikrinimas 

2014 01 21 dalyvauta 

seminare apie 

Norvegijos 

mechanizmo antrą 

kvietimą teikti 

paraišką 

LS teiks projekto 

paraišką. Paraiška turi 

būti pateikta iki 2014 

03 07. 

Darbų perdavimas naujam LS buhalteriui 

S. Arlauskui. Darbo schemos sudarymas. 

Susitarti bendri darbo principai. 

Organizacijos 

atstovavimas 

2014 01 15 dalyvauta 

tiesioginėje Laisvosios 

bangos laidoje 

"Valanda su Audriu 

Antanaičiu". 

Pristatytas skautiškas 

judėjimas, Lietuvos 

skautijos veikla. 

Užpildyta ir pateikta ataskaita Viešųjų 

pirkimų tarnybai už įvykdytus viešuosius 

pirkimus 2013 m. Kadangi esame 

perkančioji organizacija (PO) turime 

kruopščiai rūpintis viešaisiais pirkimais, 

juos įgyvendinti, suvedinėti, kad būtų 

lengviau pateikti ataskaitas. 

Organizacijos 

atstovavimas ir 

finansinio 

stabilumo 

užtikrinimas 

2014 01 30 dalyvauta 

informaciniame 

renginyje su LIJOT'o 

atstovais. 

Susipažinta su 

Erasmus+ programa. 

Įsigilinta į NVO 

teisinį 

reglamentavimą. 

Pagalba organizuojant dainų konkursą. 

Strategijos 

kūrimas 

2014 01 31 susitikimas 

su strategijos darbo 

grupe. 

Sudėliotos gairės kaip 

planuojama dirbti 

kuriant naują 

strategiją. 

2013 02 01 susitikta su Rotary klubų 

atstovais V. Skibiniauskaite ir T. Prūsu 

dėl bendradarbiavimo gairių nustatymo 

su Rotary klubais. Pasirašytas ketinimų 

protokolas. 

 

Komunikacijos 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 

Vidinė 

komunikacija 

Informacijos apie dainų 

konkursą pateikimas 

Prieš konkursą visa svarbi 

informacija paskelbta LS Facebook 

paskyroje bei skautai.lt; po 

konkurso parengtas reportažas su 

nuotraukų galerija ir filmukais 

Pagalba kitiems skyriams 

ruošiantis dainų konkursui, 

Pik nik plėšymo konkurso 

aprašymas 

Informacija apie 

vadovų suvažiavimą 

Skautai.lt įdėtas pirminis skelbimas 

apie suvažiavimą  

Informacija LS nariams 

apie mokymus 

Skautai.lt paskelbta apie vyksiančius 

kritinio mąstymo bei "Safe from 

harm" projekto mokymus 
 

Skyriaus inicijuota 

naujiena Sausio 13-

osios proga 

Inicijuotas Jurgio Ulecko straipsnis 

apie Sausio 13-ąją  

Mėnesio iššūkis Narių straipsniai 
 

Informacijos kanalų 

internete priežiūra 

Nuolatiniai straipsniai bei naujienos 

skautai.lt; kasdienė Facebook 

puslapio priežiūra 
 



Naujienlaiškis 
Parengtas ir išsiuntinėtas 

naujienlaiškis vadovams  

Išorinė 

komunikacija 

Informavimas apie 

einamas organizacijos 

veiklas 

Išsiuntinėti žiniasklaidai prieš dainų 

konkursą. Deja, žiniasklaidos 

dėmesio nesulaukėme. 
 

Organizacijos 

pristatymas 

Akvilė Milkevičiūtė bei Morta 

Strazdaitė pristatė LS "Sėkmės 

mokyklos" konferencijoje apie 

savanorystę 

 

Skryriaus 

vidiniai reikalai 

Naujų narių 

pritraukimas 

Prisijungė Aurimas Sinickas, jis bus 

atsakingas už video  

 

Užsienio ryšių 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 

Informacijos 

sklaida 

"Tarptautinės 

galimybės" 

Išleistas sausio 

mėnesio 

naujienlaiškis 

Išsiųstas balsas "už" Rules of Procedure dėl 

Pasaulio skautų konferencijos. Balsavimu 

norima patvirtinti konferencijos taisykles, iš 

anksto tvirtinami darbų atlikimo terminai. 

   

Į WOSM ER susitikimą skautų, atstovaujančių 

skautiškas organizacijas nac. jaunimo tarybose, 

užregistruota Elena Sinkevičiūtė. Susitikimas 

vyks vasario mėn. Briuselyje 

   

Taisomi Scouting Train ir WSJ aprašymai 

lietuvių kalba, greitu metu bus išplatinti 

nariams. 

   

GDDG metu vyr. sktn. Ieva Žilinskienė ir 

Beatričė Leiputė susitiko su Saulium 

Jurevičiumi ir Aiste Lukaševičiūtė dėl FOSE 

susitikimo Lietuvoje spalio mėnesį. Saulius 

sutiko būti pagrindiniu projekto vadovu, 

tolimesni darbai derinami su fondu. 

   

WOSM ER kartu prie kontaktinio komiteto 

nario, kiekvienai NSO priskyrė ir po kontaktą 

ER biure. LS kontaktas Rose-Marie Henry. 

 

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 

Stabilus paramos 

organizacijai 

pritraukimas 

Įvyko 2% strateginė 

sesija 

Sukurta strategija. Pasiskirstyta darbais 

ir atsakomybėmis. Ataskaita bus 

pridėta prie protokolo. 
 

Stabilus paramos 

organizacijai 

pritraukimas 

Pritraukta naujų 

nuolaidų su nario 

pažymėjimais 

Pasirašyta sutartis su ENDEMIK, 

gauta 10% nuolaida. Gauta nuolaida su 

nario pažymėjimu iš ARMYSHOP. 

Laukiama pasirašyta sutaris su Montis 

magia. 

 

   
Prisidėta prie GDDG. 



Pagamintos dėžės 

prizams. 

 

Mokymų 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 

   

SFH metodinės medžiagos 

ruošimas 

   

Pasiruošimas pavasariniams 

SFH mokymams 

 

Administracinio 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 

Narystės vieno 

langelio sistema ir 

ryšys su nariais: 

Parengta atnaujinta 2014 m. 

susimokėjusių narių suvestinė.  

Parengta ir įgyvendinta 

dainų konkurso „Gražių 

dainėlių daug girdėjau“ 

registracija. 

  
Išrašytos 5 sąskaitos. 

  

Parengti konkurso 

„Pats.Pats“ diplomai. 

Biuro 

administravimas: 

Parengta namo nakvynės ir 

nuomos ataskaita. 

Name įvyko 3 

renginiai 

Parengta suvažiavimo 

registracijos forma ir 

pradėta registracija. 

Suarchyvuoti dokumentai ir 

parengti raštai. Parengtas raštas dėl 

suvažiavimo patalpų ir Kauno 

švarai dėl paslaugų nevykdymo. 

 

Parengta 2013 m. skyriaus 

veiklos ataskaita. 

Parengta paramos sutartis. 
  

 

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 

   

Pagalba organizuojant dainų 

konkurso finalą 

   

Elektroninio pašto ir FTP 

serverio palaikymas 

   

Pradėta domėtis dėl galimybių 

sukelti visus LS turimus 

puslapius į vieną serverį. 

 



LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLO IŠRAŠAS 

 

2014 02 27 Nr. XIV-P-11 

Vilnius 

Posėdžio pirmininkė: Ieva Žilinskienė 

Posėdžio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė 

 

Dalyvauja  11 LS pirmijos narių. 

Dalyviai: Milda Bacevičiūtė, Kornelijus Bertulis, Barbora Drąsutytė, Vaiva Juškevičiūtė, Simona 

Kurtinaitytė, Povilas Kripas, Justina Lukaševičiūtė, Akvilė Milkevičiūtė, Eglė Paulauskaitė, Dovilė 

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

Darbotvarkė: 

1. Dėl skyrių nuveiktų ir planuojamų darbų; 

2. Dėl 2014 m. vadovų suvažiavimo; 

3. Dėl 2014 m. Pavasario šventės; 

4. Dėl savaitės „Be patyčių“; 

5. Dėl projektų rašymo; 

6. Dėl Pirmijos skyrių naujų narių pritraukimo;  

7. Dėl 2 proc. pritraukimo akcijos; 

8. Dėl WOSM 2014 m. jaunimo forumo; 

9. Dėl informacinio laiško kraštų seniūnams/konferencijų pirmininkams; 

10. Dėl 2014 m. kraštų seniūnų/konferencijų pirmininkų ataskaitų; 

11. Dėl LS saugios aplinkos sąvado; 

12. Dėl LS Pirmijos komandos formavimo savaitgalio. 

13. Dėl Ne(s)varbu mokymų 2014 m. kovo 23 d.; 

14. Kiti klausimai.  

 

1. SVARSTYTA: Skyrių nuveikti ir planuojami darbai. 

Pristato: Ieva Žilinskienė. 

Skyrių planuojami darbai (Priedas Nr. 2) 

Skyriaus veiklos ataskaita 2014 02 02 – 2014 02 27 (Priedas Nr. 3) 

 

2. SVARSTYTA: 2014 m. LS eilinis vadovų suvažiavimas. 

Pristato: Justina Lukaševičiūtė. 

 

3. SVARSTYTA: 2014 m. LS Pavasario šventė. 

Pristato: Vytautas Zulonas. 

REIKALINGA PAGALBA: 

Išsiųsti kvietimus LiJOT prezidentui Mantui Zakarkai, Vilniaus miesto merui Artūrui 

Zuokui, Krašto apsaugos ministrui Juozui Olekui. 

Paramos maisto produktais (vaisiai, vanduo, kiti produktai tinkantys sausam daviniui). 



Suorganizuoti programą vadovams – vadovų oazę. 

 

NUTARTA: Paramos pritraukimo skyrius kreipiasi dėl paramos maisto produktais. 

Ieva Žilinskienė susisieks su LR Prezidentės patarėja dėl LS Pavasario šventės vadovų 

susitikimo su Prezidente. 

Dovilė Vinkevičiūtė sukurs failą vadovų programai planuoti. 

Administracijos skyrius parengs ir išsiųs pakvietimus į LS Pavasario šventę. 

Pirmija rūpinasi vadovų programa (vadovų oaze). 

 

4. SVARSTYTA: LS savaitė „Be patyčių“. 

Pristato: Milda Bacevičiūtė. 

NUTARTA: Jaunimo programos skyrius ir Ne(s)varbu  grupė organizuos Lietuvos 

skautijos savaitę be patyčių. Apie šią savaitę bus skelbiama www.skautai.lt, taip pat bus 

parengtas straipsnis šia tema. 

 

5. SVARSTYTA: Projektų rašymas. 

Pristato: Ieva Žilinskienė. 

 

6. SVARSTYTA: Pirmijos skyrių naujų narių pritraukimas. 

Pristato: Ieva Žilinskienė. 

NUTARTA: Pirmijos nariai vėl keliaus po kraštų posėdžius. Eglė Paulauskaitė susisieks su 

kraštais ir informuos Pirmiją apie kraštų posėdžius. Kraštuose ieškoti žmonių, kurie galėtų 

tiesiogiai įsitraukti į Pirmijos skyrius.  

 

7. SVARSTYTA: 2 proc. pritraukimo akcija. 

Pristato: Povilas Kripas ir Akvilė Milkevičiūtė. 

NUTARTA: 2 procentų klausimą įtraukti į suvažiavimo darbotvarkę. 

 

8. SVARSTYTA: WOSM 2014 m. jaunimo forumas. 

Pristato: Ieva Žilinskienė. 

NUTARTA: Beatričė Leiputė kreipsis į WOSM dėl 2014 m. jaunimo forumo koncepcijos. Į 

WOSM 2014 metų jaunimo forumą organizacija deleguos narį, jei atsiras jau besidomintys 

renginio tema. 

 

9. SVARSTYTA: Informacinis laiškas kraštų seniūnams/konferencijų pirmininkams. 

Pristato: Eglė Paulauskaitė. 

NUTARTA: Eglė Paulauskaitė parašys informacinį laišką kraštų seniūnams ir konferencijos 

pirmininkui. Laiške bus primenama apie: 

1. Prašymą pranešti kiek skautų krašte skautauja nemokėdami nario mokesčio. 

Informacijos lauksime iki kovo 7 d.  

2. Suvažiavimą, paraginta ne tik registruotis į jį, bet ir deleguoti kraštų atstovus į 

Tarybą, Etikos ir Kontrolės komisijas.  

3. Pavasario šventę, vadovų oazę. 

4. Mokymus "Nes svarbu", kurie vyks kovo 23 dieną po suvažiavimo. 

http://www.skautai.lt/


5. Krašto apsaugos ministerijos organizuojamus renginius skirtus Kovo 11 d. 

6. "Svajonių karavano" projektą, Pasiūlyti kraštams galimybę kaip skautai prisidėti prie 

šio projekto ir jeigu taip, kad deleguotų atsakingą asmenį ir parašytų jo kontaktus.  

7. Kraštų seniūnų ir pavaduotojų sueigą per LS Pavasario šventę, š.m. balandžio 26 

dieną. 

8. LS strategiją, jau yra suburta strategijos darbo grupė, kuri dėliojasi darbus kuriant 

naują organizacijos strategiją. Tačiau į strategijos kūrimą turi įsitraukti visi kraštai, 

kad turėtume vienodą suvokimą ir bendrus žingsnius dirbti organizacijos augimui. 

Kiekvienas kraštas deleguoja 2 atstovus į  birželio 7-8 d. vyksiantį susitikimą, 

kuriame vyks naujos strategijos kūrimas. Tai nebūtinai turi būti krašto seniūnas ir 

pavaduotojas, tai turi būti žmonės, kuriems strategija yra įdomu ir patrauklu.  

 

10. SVARSTYTA: 2014 m. kraštų seniūnų/konferencijų pirmininkų ataskaitos. 

Pristato: Dovilė Vinkevičiūtė. 

 

11. SVARSTYTA: LS saugios aplinkos sąvadas. 

Pristato: Milda Bacevičiūtė. 

NUTARTA: Administracijos skyrius pakeis LS saugios aplinkos baigiamąsias nuostatas,  

Iš 12. Kiekvienas pilnametis Lietuvos skautijos vadovas, pasirašydamas savanorystės 

sutartį, privalo pasirašyti, kad perskaitė, suprato ir įsipareigoja laikytis šio Sąvado.  – Į 

12. Kiekvienas pilnametis Lietuvos skautijos vadovas, pasirašydamas savanorystės 

sutartį, privalo susipažinti su šiuo Sąvadu" 

Taip pat įtrauks į savanorystės sutarties 2.6  punktą: 2.6  laikytis LS saugios aplinkos 

sąvado. 

 

LS saugios aplinkos sąvadas bus pasirašomas kartu su savanorystės sutartimis, 2014 m. 

suvažiavimo metu.   

 

12. SVARSTYTA: LS Pirmijos komandos formavimo savaitgalis. 

Pristato: Dovilė Vinkevičiūtė. 

 

13. SVARSTYTA: Ne(s)varbu mokymai 2014 m. kovo 23 d. 

Pristato: Milda Bacevičiūtė. 

 

14. SVARSTYTA: Kiti klausimai. 

14.1 Kito posėdžio data. 

Pristato: Vaiva Juškevičiūtė. 

Kovo 21 d. 19 val. Kaune. 

 

Posėdžio pirmininkė:     Ieva Žilinskienė 

Posėdžio sekretorė:     Justina Lukaševičiūtė 



Priedas Nr. 2 

Eil. 

Nr. 
Užduotis Terminas 

Atsakingas 

asmuo 
Komentarai 

1 

Suorganizuoti kraštų 

seniūnų/konferencijų 

pirmininkų sueigą/oazę per 

2014 m. Pavasario šventę 

Iki 2014 04 26 
Dovilė 

Vinkevičiūtė 

Žr. XIV-P-10 

protokolo 4 

punktą. 

2 

Susisiekti su jaunimo 

programos skyriumi dėl 

specialybių lektorių kontaktų 

- 
Dovilė 

Vinkevičiūtė 

Žr. XIV-P-10 

protokolo 5 

punktą. 

3 

Parengti laiškus vienetams 

dėl vienetų prisijungimo prie 

LS 2 proc. pritraukimo 

strategijos įgyvendinimo 

Iki 2014 02 27 
Akvilė 

Milkevičiūtė 

Žr. XIV-P-10 

protokolo 8 

punktą. 

4 

Susisiekti su VšĮ Vilniaus 

skautų centro direktoriumi 

dėl stovyklų „Skautai – 

neskautams“ dalyvių 

kontaktinės informacijos 

perdavimo 

Iki 2014 02 27 

Povilas 

Kripas ir 

Kornelijus 

Bertulis 

Žr. XIV-P-10 

protokolo 8 

punktą. 

5 

Išsiųsti kvietimus LiJOT 

prezidentui Mantui Zakarkai, 

Vilniaus miesto merui 

Artūrui Zuokui, Krašto 

apsaugos ministrui Juozui 

Olekui į Pavasario šventę 

Iki 2014 03 21 

Justina 

Lukaševičiūtė 

ir Ieva 

Žilinskienė 

Žr. XIV-P-11 

protokolo 3 

punktą. 

6. 

Susisiekti su LR Prezidentės 

patarėja dėl LS Pavasario 

šventės vadovų susitikimo su 

prezidente. 

Iki 2014 03 21 
Ieva 

Žilinskienė 

Žr. XIV-P-11 

protokolo 3 

punktą. 

7. 

Išsiųsti prašymus dėl paramos 

maisto produktais LS Pavasario 

šventei. 

Iki 2014 03 01 
Kornelijus 

Bertulis 

Žr. XIV-P-11 

protokolo 3 

punktą. 

8. 
Parengti straipsnį tema prieš 

patyčias 
Iki 2014 03 30 

Vaiva 

Juškevičiūtė 

Žr. XIV-P-11 

protokolo 4 

punktą. 

9. Susisiekti su kraštais ir 

informuoti Pirmiją apie kraštų 
Iki 2014 03 21 

Eglė 

Paulauskaitė 

Žr. XIV-P-11 

protokolo 6 



posėdžių datas. punktą. 

10. 

 

Kreiptis į WOSM dėl 2014 

m. jaunimo forumo 

koncepcijos. 

Iki 2014 03 21 
Beatričė 

Leiputė 

Žr. XIV-P-11 

protokolo 8 

punktą. 

11. 
Išsiųsti laišką kraštų seniūnams 

ir konferencijos pirmininkui. 
Iki 2014 03 05 

Eglė 

Paulauskaitė 

Žr. XIV-P-11 

protokolo 9 

punktą. 

12. 

Parengti LS saugios aplinkos 

sąvado pataisymus ir 

savanorystės sutartis. 

Iki 2014 03 22 
Justina 

Lukaševičiūtė 

Žr. XIV-P-11 

protokolo 11 

punktą. 

 

 



Priedas Nr. 3 

 

Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus 

Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 
priskiriamas 
kadencijos uždavinio 
įgyvendinimui 

Nuveikto darbo rezultatas 
(su komentarais) 

Einamieji darbai, nepriskiriami 
jokio uždavinio įgyvendinimui 

Organizacijos 
finansinio 
stabilumo 
užtikrinimas 

2014 02 14 dalyvauta 
ŠMPF seminare apie 
Erasmus+ programą ir 
kitus organizuojamus 
konkursus, kuriuos 
organizuoja ŠMPF. 

Pateiktas projektas ŠMPF 
daliniam specialybių 
akademijos finansavimui. 

2014 02 12 dalyvavimas PVŠF darbo 
grupės susitikime Šiauliuose. 
Susidėlioti tolimesni darbo žingsniai: 
pokalbiai AS, LIJOT'e, su Švietimo ir 
mokslo ministerijos atstovais.  

  Pateikti du projektai 
KAM'ui: daliniam 
specialybių akademijos 
finansavimui, daliniam BSM 
renginio finansavimui, 
daliniam patyrusių skautų 
žygiui ir patyrusių skautų 
konferencijos veiklų 
finansavimui. 

2014 02 17 susitikimas su JPS 
vedėja S. Kurtinaityte ir pavaduotoja 
J. Nakaite. Aptartos 2014 m. JPS 
veiklos gairės, susidėlioti svarbiausi 
darbo akcentai, pasidalinta darbais 
dėl jaunimo programos atnaujinimo. 

  

Pateiktas JRD projekto 
sąmatos derinimas ir 
ruošiamasi sutarties 
pasirašymui. Gautas 
finansavimas: 35.300,00 Lt. 

2014 02 17 susitikimas su ŪS 
pavaduotoju M. Dominu. Suderintos 
skautų namo rožinio kambario 
remonto sąlygos ir terminai. Aptarta 
galimybė pirmame aukšte įsirengti 
laipiojimo sienelę. M. Dominas turi 
paskaičiuoti kainą, kadangi kybius 
turi LS, tai kaina nebus labai didelė.  

   

2014 02 18 susitikimas su S. 
Arlausku ir J. Dragūnu dėl žemės 
projekto. Sudėliotas verslo planas, 
aptartos bendradarbiavimo sąlygos. 
Paruoštas dokumentas, kuris 
išsiųstas Tarybai balsuoti el. būdu.  

   

Paruošta ir pasirašyta sutartis dėl 
nuolaidų su skautišku pažymėjimu su 
UAB Montis Magia. Suteikta 12% 
nuolaida. 

   

2014 02 25 duotas interviu 
tiesioginėje "Žinių radijo" laidoje apie 
pilietinį ugdymą, patriotiškumą, jaunų 
žmonių požiūrį į įvykius Ukrainoje. 

 

 

Pavaduotojos nacionaliniams renginiams ataskaita už nuveiktus darbus 

Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 
priskiriamas kadencijos 
uždavinio įgyvendinimui 

Nuveikto darbo 
rezultatas (su 
komentarais) 

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio 
uždavinio įgyvendinimui 

   
Susiderintas Ingės Lukšaitės 
pasisakymas LS Suvažiavimo metu. 

   
Susitarta su "Aušros" gimnazijos 
valgykla dėl Suvažiavimo dalyvių 



maitinimo 

   

Susitarta su St. Jameikio skautų vyčių 
draugove dėl vakaro programos po LS 
suvažiavimo Kauno karininkų 
ramovėje. 

 

 

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 

   
Derimasi dėl džemperių ir 
suknelių gamybos 

   
Užsakinėjami ženklai: lelija, 
miestų antsiuvai 

 

 

Pavaduotojos kraštams ataskaita už nuveiktus darbus 

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 Kraštų 
seniūnams Išsiųsti 3 laiškai kraštų seniūnams.  

 02.15 d. sudalyvauta 
Jūrų skautų 
konferencijos 
vadovų posėdyje 

Dalyvavo ~20 vadovų. Aptarti klausimai: 
jubiliejinės stovyklos aptarimas, artėjantis jūrų 
skautų gimtadienis, kuris vyks kovo 15-16d. 
Klaipėdoje, tuntų ataskaitos, seniūno ataskaita, 
skautų žemės projektas, renginių planas, 
tarptautinės veiklos, konferencijos seniūno 
rinkimai - išrinktas pakartotinei kadencijai Jurgis 
Uleckas, jo pavaduotojas Jonas Dragūnas.  

 

 

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 

Sukurta facebook 
grupė skyriaus 
vidinei 
komunikacijai 

Grupėje skelbiamos naujienos, 
diskutuojama, keliami protokolai ir kiti 
svarbūs dokumentai 

Pirmijos komandos formavimo 
organizavimas: paskelbta 
data, ieškomi fasilitatoriai. 

Skyriaus 
veiklos 
stabilumas 2 skyriaus sueigos 

Per vieną sueigą pristatyti Išplėstinio 
posėdžio nutarimai, specialybių 
situacija, TSDG situacija. Per antrąją 
sueigą aptarta tolesnė skyriaus judėjimo 
kryptis ir artimiausi darbai: savanorystės 

Specialybių sueiga: 02.10 
Vilniuje inicijuotas specialybių 
darbo grupės susitikimas. Jo 
metu būtent SS nutarta ieškoti 
specialybių instruktorių, taip 



sutarčių "reklamavimas" ir davimas 
pasirašyti per suvažiavimą, TSDG 
pasisakymų poreikis per suvažiavimą, 
vadovų oazės ir seniūnų sueigos per PŠ 
organizavimas, specialybių instruktorių 
paieška ir kt. 

pat - siūloma idėja 2014m. 
vadovų sąskrydį daryti 
specialybių kaimelio tematika.  

Esamos ŽI 
valdymo LS 
kraštuose 
situacijos 
diagnostika Seniūnų ataskaita 

Išanalizuota ir apibendrinta seniūnų 
ataskaita, kurioje matosi kraštuose 
organizuoti renginiai vaikams ir 
vadovams, finansinė situacija, 
partnerystės, ir ŽI valdymo problemos. 
suvažiavimui teikiama tik renginių 
ataskaita, o ūkinė, finansinė ir ŽI 
valdymo palikta vidinei analizei, ji 
neviešinama. 

Vadovų oazės ir seniūnų 
sueigos PŠ organizavimas: su 
PŠ organizatoriais (Vilniaus 
kraštu) derinamės vietą, laiką 
ir veiklas. 

 

 

Komunikacijos 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 

Vidinė 
komunikacija 

Informavimas apie vadovų 
suvažiavimą Tolesnė renginio komunikacija FB 

 

Informavimas apie pavasario 
šventę 

Įdėtas skelbimas į skautai.lt, 
renginio komunikacija FB  

Įkūrėjo dienos naujienos 

Informacija apie akciją "Parodyk 
visiems kad esi SKAUTAS" 
skautai.lt bei FB; įkūrėjo dieną - 
sveikinimas nariams FB bei 
skautai.lt  

Vadovų apklausa dėl skautų 
žemės įsigijimo 

Parengta apklausos forma, 
vykdytas jos viešinimas skautai.lt, 
FB bei kituose kanaluose  

Vasario 16-osios naujienos 
Sveikinimas nariams skautai.lt bei 
FB  

Informacijos kanalų internete 
priežiūra 

Nuolatiniai straipsniai bei 
naujienos skautai.lt; kasdienė 
Facebook puslapio priežiūra  

Mėnesio iššūkis 

Toliau skelbiami mėnesio iššūkiai, 
skelbiami narių straipsniai pagal 
juos  

Informavimas apie einamas 
LS veiklas/mokymus 

Nuolat dedami kvietimai į 
mokymus ir renginius (Agora, SFH 
mokymai)  

Išorinė 
komunikacija 

Informavimas apie įkūrėjo 
dieną 

Parengtas pranešimas spaudai ir 
išsiuntinėtas žiniasklaidai. 
Straipsnį apie mus įdėjo 
bernardinai.lt  

Kitkas 

Bendradarbiavimas su 
kitomis institucijomis 

Į skautai.lt keliami kvietimai į 
partnerių (pvz. KAM) projektus  

skautai.lt priežiūra 
Iššokančių reklamų tvarkymas ir 
naujų kūrimas (su Aurimu Sinicku)  

 

 



Jaunimo programos 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 

Jaunimo 
programos 
vystymas 

Vyr.skautų 
programos 
sukūrimas 

Vasario 19 d. susirinkusi vyr.skautų galutinės 
programos sukūrimo grupė galutinai sudėliojo 
vyr.skautų (ir kandidatų) programą bei 
išsiuntinėjo ją būrelių/draugovių 
pirmininkams/draugininkams.  

Paskirta nauja 
skyriaus vedėjos 
pavaduotoja - 
Justina Nakaitė. 

Jaunimo 
programos 
vystymas 

Naujai sukurtos LS 
specialybių 
programos 
vystymo ir 
tobulinimo 
komandos 
susitikimas.  

Vasario 10d. Vilniuje vyko pirmas naujos darbo 
grupės susitikimas. Dalyvavo: JPS skyriaus 
vedėja, SS skyriaus vedėja, MS skyriaus vedėja, 
Darius Laurinavičius, Mantas Pilkauskas, Tomas 
Rakovas. Buvo aptarta dabartinė specialybių 
sistema, jos pliusai, minusai; dalinamasi idėjomis 
kaip ką galima būtų keisti,kad sistema veiktų 
efektyviai. Buvo aptarti konkretūs veiksmai: 
specialybių instruktorių inventorizacija, 
specialybių aprašų standartizavimas, 
specialybės "Diplomo" parengimo projektas, 
"Resursų centro" sukūrimas. 

Bendraujama su 
senais skyriaus 
nariais dėl 
tolimesnio darbo 
skyriuje ir gerosios 
patirties dalijimusi. 

Jaunimo 
programos 
vystymas 

Po patyrusių 
skautų 
konferencijos 
sukurtų projektų 
įgyvendinimas 
kraštuose.  

  

Organizacijos 
vidinės 
komunikacijos 
palaikymas ir 
stiprinimas 

Informacijos apie 
AGORA 2014 
paskelbimas 
organizacijoms 
nariams. 

Paruoštas informatyvus skelbimas apie AGORA 
2014. 

 

Organizacijos 
vidinės 
komunikacijos 
palaikymas ir 
stiprinimas 

Parašytas 
straipsnis į 
skautatinklį. 

Paruošta rekomendacinio pobūdžio mankšta, 
padėsianti vadovams stiprinti vaikų fizinį 
aktyvumą. Labai tinkama ilgesnėms stovyklos. 
Vadovas pakeisdamas keletą pratimų tokią 
mankštą galėtų/turėtų vesti kiekvieną rytą. 

 

 

 

Užsienio ryšių 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 

Informacijos 
sklaida "Tarptautinės galimybės"  

Išleistas vasario 
mėnesio naujienlaiškis 

Parengtas Scouting Train 
lietuviškas vagonų aprašymas 

   
Parengta WSJ informacija 
platinimui 

   

Povilas Dabrila prisijungė prie kitų 
metų Baltic Sea Meeting 
organizatorių komandos 

 

 



 

 

Mokymų 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 

   
"Nes svarbu" mokymų 
skelbimas ir registracija 

   
Pasiruošimas "Nes svarbu" 
mokymams (susitikimas su 
darbo grupe) 

 

Administracinio 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 

Narystės vieno 
langelio sistema ir 
ryšys su nariais: 

Išsiųsti kvietimai dalyvauti LS 
suvažiavime vadovams, 
turintiems balso teisę.  

Priimti du studentai atlikti 
praktiką Lietuvos skautijos 
administraciniame skyriuje 

 

Susisiekta su LS Pavasario 
šventės registratūros atstovais 
susitarta dėl registracijos 
sistemos ir atsiskaitymo.  

Parengtas ir išsiųstas raštas 
Kauno merui dėl susitikimo su 
seniausia Kauno skaute. 

 
Paruošta narių galinčių skirti LS 
2 procentus duomenų bazė.  

Parengtos sąskaitos faktūros 
Raudonajam kryžiui. 

Biuro administravimas: Su archyvuoti LS dokumentai  

Parengti dokumentai Vilniaus 
skautų centro direktoriui 
įregistruoti. 

 

Parengti raštai Kauno švarai, 
Kauno įgulos karininkų ramovei 
ir kiti.  

Susitikta su Inga Ariūnaite 
aptarta jos praktika Lietuvos 
skautijoje. 

 
Parengti ir išsiųsti LS narių 
sąrašai LiJOT.  

Kreiptasi į JAR centrą dėl 
jungtinės Lietuvos skautijos 
pažymos. 

 



LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS 

 
2014 03 21 Nr. XIV-P-12 

Kaunas 

 

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

Dalyviai: Milda Bacevičiūtė, Barbora Drąsutytė, Matas Dominas, Simona Kurtinaitytė, Justina 
Lukaševičiūtė, Benita Mincevičiūtė, Dovilė Vinkevičiūtė, Ieva Žilinskienė (Priedas Nr. 1). 

Svečiai: Simonas Krutulis, Aurimas Sinickas (Priedas Nr. 1). 

Darbotvarkė: 

1. Dėl skyriaus nuveiktų ir planuojamų darbų; 
2. Dėl vyr.skautininkės ir Tarybos pirmininko vizito Lietuvių skautų sąjungoje, Amerikoje; 
3. Dėl Šeimų šventės; 
4. Dėl 2014 m. vadovų suvažiavimo; 
5. Dėl Lietuvos skautijos Pavasario šventės; 
6. Dėl kitų klausimų. 

 

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

 
2. SVARSTYTA. Vyriausiosios skautininkės ir Tarybos pirmininko vizitas pas Lietuvių 

skautų sąjungos išeivius Amerikoje. 
Pristato: Ieva Žilinskienė. 
 

3. SVARSTYTA. Šeimų šventė „Čia visa Lietuva“. 
Pristato: Ieva Žilinskienė. 
NUTARTA:  Komunikacijos skyrius pasirūpina dalyviais, kurie atstovaus Lietuvos skautiją 
šventėje, susisiekia su praeitais metais dalyvavusiu Paulium Mikelinsku dėl dalyvavimo ir 
šiais metais. 
 

4. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos Pavasario šventė. 
Pristato: Ieva Žilinskienė. 
 
NUTARTA:   2014 04 26 12 val. Vilniaus skautų centre vyks kraštų seniūnų/konferecijų 
pirmininkų sueiga. Sueigos dalyviams reikia užsakyti pietus. Apie sueigą dalyvius 
informuoja Eglė Paulauskaitė. Kviečiame dalyvauti du atstovus iš krašto. Apie savo 
dalyvavimą turi informuoti Eglę iki 2014 04 21.  
Pavasario šventės metu jaunesniųjų skautų vadovams dovanosime „Puponautų“ rinkinius. 



Kornelijus Bertulis perskambins potencialiems rėmėjams dėl paramos Pavasario šventei. 
Ūkio skyrius suras baltas pavėsines. 

 
 

5. SVARSTYTA.  Kita. 
5.1 Pirmijos skyrių veikla. 
Pristato: Ieva Žilinskienė 
Suaugusiųjų skyrius – susisiekė su Dainiumi Urbonavičiumi ir jis sutiko 2014 m. gegužės 
16-18 dienomis pravesti grupės formavimo mokymus Pirmijai. 
Užsienio ryšių skyrius – 2014 m. balandžio mėnesį atvyks FOSE atstovas dėl spalio mėnesį 
vyksiančio renginio. FOSE kuruoja S. Jurevičius.  

 
5.2 Kito posėdžio data. 
Pristato: Ieva Žilinskienė 
2014 m.  balandžio 25 d., Vilniuje, 19.00. 

 

 

Posėdžio pirmininkė     Ieva Žilinskienė 

 

Posėdžio sekretorė     Justina Lukaševičiūtė 

 

 

 



  

 



LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS 

 
2014 04 25 Nr. XIV-P-13 

Vilnius 

 

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

Dalyviai: Milda Bacevičiūtė, Barbora Drąsutytė,Vaiva Juškevičiūtė, Povilas Kripas, Justina 
Lukaševičiūtė, Akvilė Milkevičiūtė, Dovilė Vinkevičiūtė, Ieva Žilinskienė (Priedas Nr. 1). 

Svečiai: Jorė Astrauskaitė (Priedas Nr. 1). 

Darbotvarkė: 

1. Dėl skyriaus nuveiktų ir planuojamų darbų; 
2. Dėl 2014 m. Eilinio vadovų suvažiavimo; 
3. Dėl Lietuvos skautijos Pavasario šventės; 
4. Dėl Kraštų seniūnų sueigos; 
5. Dėl 2014 m. vadovų sąskrydžio; 
6. Dėl kraštų vasaros stovyklų; 
7. Dėl kitų klausimų. 

 

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

 
2. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimo. 

Pirmijos 2014 m. eilinio vadovų Suvažiavimo ataskaita/rekomendacijos (Priedas Nr. 4). 
 
3. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos Pavasario šventė. 

Pristato: Dovilė Vinkevičiūtė 
 

4. SVARSTYTA. Kraštų seniūnų sueiga 
Pristato: Ieva Žilinskienė. 

5. SVARSTYTA.  2014 m. Vadovų sąskrydis. 
Pristato: Ieva Žilinskienė. 
 

6. SVARSTYTA. Kraštų vasaros stovyklos. 
Pristato: Ieva Žilinskienė. 
 

7. SVARSTYTA.  Pirmijos skyrių veikla. 
Pristato: Ieva Žilinskienė. 
NUTARTA:  Povilas Kripas kreipsis į „mokėjimai.lt“ dėl nuolaidos skautiškai parduotuvei. 



 
• Mokymų skyrius planuoja mokymus gegužės 31 d. – birželio 1d., Kaune, skautų name. 
• Suaugusiųjų skyrius galvoja apie skatinamąsias dovanas vadovams dirbantiems su vaikais, 

dovanų kuponus ar kitą dovaną skirtą tik vadovams dirbantiems su vaikais. 
 

8. SVARSTYTA.  Kita. 
8.1 Pirmijos savaitgalis 
Pristato: Ieva Žilinskienė 

 
5.2 Kito posėdžio data. 
Pristato: Ieva Žilinskienė 
2014 m.  Gegužės 18 d. 10 val., Kretingos raj.  
 

Posėdžio pirmininkė        Ieva Žilinskienė 

Posėdžio sekretorė        Justina Lukaševičiūtė 

 

 

 



Priedas Nr. 3 

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 

Kraštų 
atstovavimas 

2014 04 19 
dalyvavimas Telšių 
krašto vadovų posėdyje 

Krašto posėdyje dalyvavo 15 vadovų. Telšių 
tuntas gaus naujas patalpas Policijos 
komisariato patalpose. Visi Telšių tunto skautai 
yra susimokėję LS nario mokestį. Neveikia 
skilčių sistema. Reikalingi pilki kaklaraiščiai. 
Rietave susimokėjo 33 nariai mokestį, dar tiek 
pat - nesusimokėjo. Yra didelė konkurencija su 
Šaulių sąjunga. Negauna patalpų. Nėra 
kontakto su klebonu Antanu Gutkausku.  

Atostogos balandžio 7-18 d.  

Organizacijos 
finansinio 
stabilumo 
užtikrinimas 

Pateikta JRD ketvirčio 
ataskaita 

 2014-04-06 susitikimas su 
Tarybos pirmininke J. 
Astrauskaite. Kalbėta apie 
Pirmijos darbą, LS atstovavimą, 
einamuosius reikalus. Suplanuota 
susitikti su strategijos kūrimo 
kuratoriumi Dainiumi 
Urbanavičiumi gegužės 3-4 d. 

 
Atsiskaityta su LKRŠ 
fondu  

Kraštų seniūnų sueigos 
organizavimas 

 

Gautas 3.000 Lt. 
finansavimas projektui 
iš Krašto apsaugos 
ministerijos. Derinama 
sąmata ir sutarties 
pasirašymas.  

2014 03 25 susitikta su Tele2 
vadybininke, kuri atsakinga už 
LS. Suderinti mažesni tarifai, 
sutvarkyti telefonų numeriai, 
užsakytos papildomos paslaugos. 

   
2014 03 25 duotas interviu apie 
Pavasario šventę Žinių radijui. 

 

Pavaduotojos nacionaliniams renginiams ataskaita už nuveiktus darbus 

Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 
priskiriamas kadencijos 
uždavinio 
įgyvendinimui 

Nuveikto darbo rezultatas (su 
komentarais) 

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio 
uždavinio įgyvendinimui 

 

LS eilinio vadovų 
suvažiavimo 
organizavimo darbai 

Suderinta su savivaldybe dėl 
papildomų kėdžių suvažiavimo 
dalyviams 

Parūpintos patalpos "Ne (s) svarbu" 
mokymams 

  

Susisiekta su Rotary valdytoju Juozu 
Šurkumi ir suderintas jo atvykimas į 
Suvažiavimą bei sveikinimo kalba 

Užsakyti pietūs "Ne (s) svarbu" mokymų 
dalyviams 

  

Galutinai susiderinta su Inge 
Lukšaite dėl pranešimo Suvažiavimo 
metu, pasirūpinta jos atvežimu į 
Kauną ir parvykimu į Vilnių  

Parašyti du projektai Lietuvių Katalikų 
Religinei Šalpai (skautų šeimų stovyklai 
"Visi kartu" ir skautiškų specialybių 
projektui "Skautiškos specialybės- kelias į 
pilietiškumą) 

  
Surastas komendantas Suvažiavimui 
(Domas Nutautas) 

Bendraujama su Pauliumi Mikelinsku dėl 
vietos LS vadovų sąskrydžiui 

  
Su skautiška parduotuve suderintas 
jos darbo laikas Suvažiavimo metu  

  
Užsakyti pietūs Suvažiavimo 
dalyviams  

  Užsakytas furšetas Suvažiavimo  



vakaro programai, kontaktuota su St. 
Jameikio skautų vyčių draugove dėl 
vakaro programos 

  

Suvažiavimo dieną paruoštas 
sveikinančiųjų svečių sąrašas 
vyr.skautininkei  

  
Susirašinėta su Suvažiavimo 
svečiais (kalbėtojais)  

 

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 

   
Užsakyta 60 vnt. džemperių- bus pagaminti iki Pavasario 
šventės. 

   

Komunikuojama su Montis magia dėl nuolaidų ir jų 
prekių pardavimo mūsų skautiškoje parduotuvėje. Dėl 
kilusių techninių kliūčių taikant nuolaidą kol kas prekės 
nėra sudėtos. Bus sutvarkyta iki 05-10. 

   
Pagaminti įvairūs ženkliukai: vyr.skaučių, kraštų 
antsiuvai, lelijos. 

   Užsakytos uniformos 
 

Pavaduotojos kraštams ataskaita už nuveiktus darbus 

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 
Kraštų seniūnams 

Išsiųsti 4 laiškai kraštų seniūnams (tarp jų 
sveikinimas Velykų proga).   

 Balandžio 2 d. 
sudalyvauta 
Marijampolės krašto 
vadovų posėdyje 

Posėdyje dalyvavo ~20 vadovų. Posėdžio metu 
buvo pristatyta seniūnės Rūtos Jurkšaitės ataskaita, 
išrinkta nauja krašto seniūnė Janina Joneliūnienė. 
Taip pat aptarta krašto stovykla ir vienetų artimiausi 
renginiai.  

 

Komunikacijos 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 

Informavimas apie pavasario 
šventę 

Skelbimas skautai.lt, renginio 
komunikacija FB, pagalba 
organizuojant renginį  

Velykų naujiena 
Sveikinimas nariams skautai.lt bei 
FB  

Informacijos kanalų internete 
priežiūra 

Nuolatiniai straipsniai bei naujienos 
skautai.lt; kasdienė Facebook 
puslapio priežiūra  

Mėnesio iššūkis 

Toliau skelbiami mėnesio iššūkiai, 
skelbiami narių straipsniai pagal 
juos  

Vidin ė 
komunikacija 

Informavimas apie einamas LS 
veiklas/mokymus 

Nuolat dedami kvietimai į mokymus 
ir renginius   



2% akcija Komunikavimas skautai.lt ir FB  

Specialybės 
Pagalba JPS organizuojant 
konkursus, komunikuojant juos  

Naujienlaiškis 
Kartu su AS galvojami nauji narių 
informavimo būdai  

Išorinė 
komunikacija 

Informavimas apie pavasario 
šventę Informuota žiniasklaida ir LiJOT  
Bendradarbiavimas su kitomis 
institucijomis 

Į skautai.lt keliami kvietimai į 
partnerių projektus  

Kita 

skautai.lt priežiūra 
Iššokančių reklamų tvarkymas ir 
naujų kūrimas (su Aurimu Sinicku)  

 

Jaunimo programos 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 

Jaunimo programos 
vystymas 

Balandžio mėnėsis 
paskelbtas specialybių 
mėnesiu. 

Paskelbtas specialybių emblemų kūrimo 
konkursas. Dalyvavimas iki gegužės1d. 

 

 
 

Skautai.lt paskelbtas straipsnis apie atnaujintos 
specialybių sistemos laikymosi tvarką.  

 

 Sukurtas atskiras 
specialybių komandos el. 
paštas. 

El. pašto adresas specialybes@skautai.lt; 
Atsakingas žmogus Darius Urbonas. 

 

Organizacijos vidinės 
komunikacijos 
palaikymas ir 
stiprinimas 

Skautai.lt tinklalapyje 
pateiktas straipsnis apie 
patyčias. 

JPS prisidėjo prie veiksmo savaitės BE 
PATYČIŲ paskelbiant rekomendacinio 
pobūdžio straipsnį vadovams, kaip kalbėti su 
vaikais apie patyčių žalą. 

 

 

Užsienio ryšių 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 

Informacijos 
sklaida "Tarptautinės 

galimybės" 

Išleistas balandžio 
mėnesio 
naujienlaiškis 

Gauta 760 EUR parama iš WOSM dalyvavimui Pasaulinėje 
konferencijoje 

   

Saulius Jurevičius susitiko su ESF ir FOSE atstovais iš 
Danijos Lietuvoje. Vyksta tolimesnis vizito spalio mėn. 
planavimas 

   

Sesė Barbora Drąsutytė balandžio 22 dieną dalyvavo LiJOT 
tarptautininkų susitikime. Dalyvavo 4 organizacijų atstovai, 
kurie pristatė savo veiklą. Pristatyta būsimoji Europos jaunimo 
forumo generalinė asamblėja. 

   WOSM išsiųsta kasmetinė narystės ataskaita, kontaktų forma. 

   
Į kasmetinį WOSM Mokymų skyrių vedėjų susitikimą 
užsiregistravo M. Bacevičiūtė bei Simona Kurtinaitytė 

   
Į "Safe from Harm!" projekto baigiamąją konferenciją 
užsiregistravo B. Drąsutytė ir M. Bacevičiūtė 

   

Įvyko dveji mokymai pagal "Safe from Harm!" projektą, 
apmokyti 24 vadovai. Organizuojant mokymus, 
bendradarbiauta su "Jaunimo linija". WOSM išsiųsta kovo 
23d. mokymų ataskaita, rengiama balandžio 12-13 d. 
ataskaita. Išleistos knygutės "Ne(s) svarbu" bei lankstinukai 
(atmintinės vadovams). 



 

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 

Skautų namo 
remontas Remontuojamas antras aukštas 

Nušveistos sienos, paruošta 
dažymui Sutvarkytas skautų namo kiemas 

 Remontuojamas rožinis kambarys 

Nušveistos sienos, paruošta 
dažymui (Matas Dominas ir 
Kornelijus Bertulis)  

 

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 

2% akcija 

Sutvarkyta suaugusių narių duomenų bazė 
informacinių laiškų siuntimui dėl 2% 
paramos  

Išsiųsti ataskaitiniai leidiniai 
rėmėjams 

   
Paramos paieška Pavasario 
šventei 

 

Mokymų 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 

   Mokymų "Nes svarbu" registracija 

   
Pasiruošimas mokymams "Nes 
svarbu" 

   
"Nes svarbu" mokymų informacijos 
sklaida 

 SFH mokymai "Nes svarbu 1" 
9 svarbiomis temomis 
paruošti LS vadovai  

 SFH mokymai "Nes svarbu 2" 
15 svarbiomis temomis 
paruoštų LS vadovų  

 

Administracinio 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 

Narystės vieno langelio 
sistema ir ryšys su nariais 

Susisiekta su LS Pavasario šventės 
registratūros atstovais susitarta dėl 
registracijos sistemos ir atsiskaitymo.  

Parengtos sąskaitos faktūros 
Raudonajam kryžiui. 

 
Išsiųstas balandžio mėnesio naujienlaiškis 
nariams.  

Kreiptasi į Registrų centrą, 
užregistruoti Suvažiavimo 
sprendimai 

 
  

Parengtas 2013 m. narių 
ataskaita WOSM 

Biuro administravimas Suarchyvuoti LS dokumentai   

 
Parengti ir išsiųsti LS Pavasario šventės 
prašymai.   

 Parengtas Suvažiavimo protokolas   
 

 



Priedas Nr. 4 

2014 m. EILINIO LIETUVOS SKAUTIJOS VADOV Ų SUVAŽIAVIMO 
PIRMIJOS ATASKAITA 

 
REKOMENDACIJOS 

 

Ruošiantis Suvažiavimui reiktų pasirūpinti: 

• Savivaldybės darbuotojų kontaktais – reikalingi kontaktai asmenų, atsakingų už patalpas ir vaizdo 
bei garso aparatūrą. Taip pat reikalingi leidimus patvirtinantys raštai; 

• Pavaduotojos nacionaliniams renginiams informavimų – raštuose, prašymuose nurodyti pav. nac. 
renginiams kontaktus arba informuoti ją apie situaciją; 

• Delegatų supažindinimu su dokumentais, kurie bus svarstomi – veiklos ataskaitą ir visi planuojami 
keisti dokumentai turėtų būti išsiųsti 14 dienų prieš Suvažiavimą. Visi Suvažiavime svarstomi, 
pristatomi dokumentai, bei informacinė medžiaga turi būti parengta darbui, iki suvažiavimo 
atidarymo, sukelta į kompiuterį, kuris bus naudojamas; 

• Svečių priėmimu - atvykstančius svečius turėtų pasitikti vyriausiasis skautininkas, Tarybos 
pirmininkas, Tarybos nariai ir atstovavimo komiteto nariai. Taip pat reikia pasirūpinti atskira 
patalpa Suvažiavimo svečiams bei pranešėjams, kurioje būtų galima ramiai pasikalbėti ir atsigaivinti 
prieš renginį; 

• Komendantas – Suvažiavimui reikalinga pareigybė, tačiau reikia suformuoti tikslias pareigybes. 
Taip pat komendantas turėtų būti vienas iš Suvažiavimo organizatorių komandos narys; 

• Pagalbiniais žmonėmis – reikalingi žmonės, kurie pasirūpintų padėkomis ir dovanomis svečiams, 
kadencijas baigiantiems nariams, gėlėmis, nenumatytiems darbams; 

• Dienotvarkė – šių metų Suvažiavimas buvo pradėtas 10 min. vėliau nei planuota ir uždarytas 15 
min. vėliau nei planuota. Planuoti laiką reiktų atsižvelgiant į šiais metais atliktus laiko pasikeitimus.  

• Suvažiavimo uždarymo renginys – jei renginį organizuoja ne LS Pirmija, organizatoriams turi būti 
įteikta dovana. 

 

Kitam suvažiavimui reikia parengti: 

• Suvažiavimo aprašą – jame turėtų būti aprašyta suvažiavimo tvarka, darbai pagal jų eiliškumą, bei 
reikalavimai. Identifikuoti pastovų prezidiumo narį pagal jo pareigas ir įtraukti jį į Suvažiavimo 
aprašą arba struktūrinius nuostatus; 

• Ordinų teikimo aprašą; 
• Struktūrinių nuostatų 2.6 punkto atnaujinimą – Nustatyti kokius dokumentus ir per kokį terminą 

kandidatai turi pristatyti dokumentus kandidatūrai kelti. Tokie pakeitimai padėtų Suvažiavimo 
delegatams susipažinti su kandidatais;  

• Slapto balsavimo procedūros aprašą. 
 

Bendrosios rekomendacijos pasiūlymai: 

• Parengti kandidatų prisistatymo aprašą – trumpai aprašant su kokia informacija kandidatai turėtų 
supažindinti Suvažiavimo delegatus; 

• Suvažiavimo palaiminimas – dalyvaujant dvasios tėvui pasirūpinti, kad jis palaimintų Suvažiavimą; 
• Suvažiavimą atidarant ir/ar uždarant giedoti Lietuvos skautijos himną ar jo dalį; 



• Tiesioginė Suvažiavimo transliacija naudinga ir leidžia organizacijos nariams ne delegatams 
susipažinti su priimamais sprendimais tiesiogiai. Tačiau socialinio tinklo ir organizacijos puslapio 
(facebook ir www.skautai.lt) informacijos atnaujinimas turėtų vykti dažniau ir tiksliau, vengti 
gramatikos ir stiliaus klaidų. 

 



LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS 

 
2014 05 18 Nr. XIV-P-14 

Kretinga 

 

Posėdžio pirmininkė: Ieva Žilinskienė 
Posėdžio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė 
 
Dalyvauja: 13 LS pirmijos narių. 

Dalyviai: Milda Bacevičiūtė, Kornelijus Bertulis,  Barbora Drąsutytė, Povilas Kripas, Simona 
Kurtinaitytė, Vilma Lenkutytė, Justina Lukaševičiūtė, Benita Mincevičiūtė, Justina Nakaitė, Eglė 
Paulauskaitė, Birutė Užkurienė, Dovilė Vinkevičiūtė, Ieva Žilinskienė (Priedas Nr. 1). 

Darbotvarkė: 

1. Dėl skyriaus nuveiktų ir planuojamų darbų; 
2. Dėl Lietuvos skautijos 2014 m. vadovų sąskrydžio; 
3. Dėl Dainų konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau“ 2015 m; 
4. Dėl Nacionalinės būstinės atidarymo; 
5. Dėl kraštų vasaros stovyklų; 
6. Dėl Lietuvos skautijos nario mokesčio; 
7. Dėl specialybių; 
8. Dėl Nacionalinės būstinės freskos konkurso įgyvendinimo; 
9. Dėl Training comissioner network meeting; 
10. Dėl www.skautai.lt svetainės konkursų nugalėtojų; 
11. Dėl Pirmijos skyrių; 
12. Dėl LS Pavasario šventės ir Kraštų seniūnų ir konferencijos pirmininko sueigos aptarimo; 
13. Dėl kitų klausimų. 

 

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

2. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos 2014 m. vadovų sąskrydis. 
Pristato: Benita Mincevičiūtė. 
 
NUTARTA: 

 Darbai Kuruojantys 
asmenys 

Renginio programa 
 

Tema – skautiškos specialybės. Vieną iš 
programos specialybių organizuos projekto 
„Safe from harm“ atstovai. Sąskrydžio 
programa numatoma nuo šeštadienio ryto iki 
sekmadienio popietės. Posėdis programai 
kurti planuojamas birželio mėn. 

Dovilė 
Vinkevičiūtė ir 
specialybių darbo 
grupė 



Šeštadienio vakaro 
programa 

Koncertas su kapela Benita 
Mincevičiūtė 

Atributika Planuojama gaminti medinius ženkliukus 
arba knygų skirtukus juos dekupažuojant 
arba deginant lazeriu. 

Benita 
Mincevičiūtė, Ieva 
Žilinskienė, 
Simona 
Kurtinaitytė 

Maitinimas 
 

Planuojami 5 maitinimai, pradedant 
šeštadienio pusryčiais ir užbaigiant pietumis 
sekmadienį. Ieškoma virtuvės komanda, 
virtuvės viršininke bus kviečiama Edita 
Andrijauskienė. 

Benita 
Mincevičiūtė 

Reikalingi žmonės Ūkvedys – planuojama šias pareigas 
pasiūlyti Jonui Dragūnui.  
Komendantas – ieškomas tvirtas, autoritetą 
turintis ir garbus brolis ar sesė. 

Benita 
Mincevičiūtė 

 
 

3. SVARSTYTA. Dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“ 2015 m. 
Pristato: Benita Mincevičiūtė. 

 
4. SVARSTYTA. Nacionalinės būstinės atidarymas. 

Pristato: Ieva Žilinskienė. 
 

5. SVARSTYTA. Kraštų vasaros stovyklos. 
Pristato: Ieva Žilinskienė. 
NUTARTA:  Akvil ė Milkevičiūtė www.skautai.lt viešina informaciją apie stovyklas 
organizacijos nariams. Pirmijos nariai vykdami į kraštų stovyklas vežasi rinkinį: LS 
oficialius plakatus, atributikos rinkinius ir kainoraštį, kuriuos paruošia Vilma Lenkutytė 
iki 2014 06 15. 
 

6. SVARSTYTA.  Lietuvos skautijos nario mokestis. 
Pristato: Justina Lukaševičiūtė. 
 
NUTARTA:  2014 06 15 Justina Lukaševičiūtė paskelbs informaciją apie nario mokesčio 
rinkimą už 2015 metus internetinėje svetainėje www.skautai.lt. 
Nariai, vykstantys atstovauti Lietuvos skautiją, privalo būti susimokėję nario mokestį už 
einamuosius metus. Šią informaciją turi patvirtinti administracijos skyrius. 
 

7. SVARSTYTA:  Specialybės. 
Pristato: Dovilė Vinkevičiūtė. 
NUTARTA: 
Šou nugalėtojai gaus tokius prizus: 
Pirmoji vieta – 300 Lt dovanų čekis parduotuvėje „Montis magija“. 
Antroji ir trečioji vieta – po 100 Lt dovanų čekį parduotuvėje „Montis magija“. 
 

8. SVARSTYTA:  www.skautai.lt svetainės konkursų nugalėtojai. 
Pristato: Simona Kurtinaityt ė. 
 
NUTARTA: 



Rankdarbių konkurso 3 geriausi darbai š. m. gegužės 19 dieną bus paskelbti Facebook 
paskyroje. Nugalėtojas bus išrinktas pagal surinktų „Patinka“ ženklų skaičių ir 
kompetentingos komisijos sprendimą. Pirmoji vieta bus apdovanota skautiškos 
parduotuvės 50 Lt dovanų čekiu. Antrąją ir trečiąją vietą užėmę darbai bus apdovanoti 
suvenyrais iš WOSM parduotuvės.  
Specialybių konkurso nugalėtojas bus išrinktas uždaros komisijos sprendimu. 
Nugalėtojo ženklas taps oficialu specialybės ženklu. 
 

9. SVARSTYTA:  Nacionalinės būstinės freskos konkurso įgyvendinimas. 
Pristato: Ieva Žilinskienė. 
NUTARTA:  Justina Nakaitė susisieks su Aukse Gasyte dėl pagalbos kuriant nacionalinės 
būstinės freską. 
 

10.  SVARSTYTA:  Training comissioner network meeting. 
Pristato: Milda Bacevičiūtė ir Simona Kurtinaityt ė. 
Priedas Nr. 4. 
 

11.  SVARSTYTA:  Pirmijos skyriai. 
Pristato: Ieva Žilinskienė.  
Nuo 2014 05 18 Paramos pritraukimo skyriaus laikinai einančiu pareigas vedėju tampa 
Kornelijus Bertulis. Buvęs skyriaus vedėjas Povilas Kripas pereina į l. e. p. vedėjo 
pavaduotojo pareigas. 
 

12. SVARSTYTA. Pavasario šventės ir Kraštų seniūnų ir konferencijos pirmininko sueigos 
aptarimas. 
Pristato: Ieva Žilinskienė. 
 
Rekomendacijos šventę organizuojančiam kraštui : Rikiuotės komendantas turėtų iš 
anksto pasiruošti rikiuotės eigą, svarbią informaciją pakartoti garsiai, aiškiai ir kelis 
kartus.  
Organizuojant programą pasirūpinti veikla visos amžiaus grupėms (jaunesniesiems 
skautams, skautams, patyrusiems skautams, vyresniesiems skautams, kandidatams į 
vyresniuosius skautus, vadovams. 
 
LS Pavasario šventės metu vyko Kraštų seniūnų ir konferencijos pirmininko sueiga 
(Priedas Nr. 5). 
Vilniaus krašto finansinė ataskaita (Priedas Nr.6). 
 

13.  SVARSTYTA.  Kita. 
13.1. Finansinis atsiskaitymas su organizacija 
Pristato: Ieva Žilinskienė 
13.2. Kito posėdžio data. 
Pristato: Ieva Žilinskienė 
2014 m.  birželio 11 d., Kaune. 

 

Posėdžio pirmininkė                 Ieva Žilinskienė 

Posėdžio sekretorė                  Justina Lukaševičiūtė 



Priedas Nr. 3 

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 

Organizacijos 
finansinio 
stabilumo 
užtikrinimas 

Pateikta ataskaita. Pateikta ataskaita Lietuvių 
katalikų religinės šalpos 
fondui už Pavasario šventei 
skirtą dalinį finansavimą. 

2014 04 26 organizavau ir dalyvavau 
kraštų seniūnų sueigoje. 

 

Pasirašyta sutartis. Pasirašyta sutartis su LR 
Krašto apsaugos ministerija 
daliniam vadovų sąskrydžio 
finansavimui. 

2014 04 30 dalyvavau 
informaciniame seminare "Europa 
piliečiams". Norint teikti paraišką, 
reikėtų labai gerai pagalvoti apie LS 
vykdomas veiklas, kurios atitiktų 
programos tikslus. Paraiškų teikimo 
terminas 2014 09 01. 

 

Pateikta projekto 
paraiška. Pateikta projekto paraiška 

JRD "Skautiškas tiltas tarp 
Lietuvos ir išeivijos". Projekto 
biudžetas: 100000,74 lt. 

2014 05 03 susitikau su Tarybos 
pirmininke J. Astrauskaite ir D. 
Urbanavičiumi. Buvo suderinti 
strategijos kūrimo savaitgalio 
esminiai punktai, darbo metodai.  

  

Norvegijos projektas praėjo 
koncepcijos atranką. 
Projektas finansavimui bus 
teikiamas iki 2014 06 30. 
Susitikimas su agentūros 
projekto vadove įvyks 2014 
05 19. 

2014 05 03 susitikau su KS vedėja 
A. Milkevičiūte dėl einamųjų KS 
darbų, KS strategijos. 

   

2014 05 08 susitikimas su S. 
Arlausku, V. Varžinsku, J. Dragūnu 
dėl sutarties sąlygų su VŠĮ "Skautų 
slėnis". Suderintos sutarties sąlygos. 
Pradėtos rengti sutartys. 

   

2014 05 08 susitikau su PPS 
skyriaus pavaduotoju K. Bertuliu. 
Kalbėta apie einamuosius skyriaus 
darbus. Nuolaidų išplėtimo su 
skautišku pažymėjimu galimybes. 
Parama sąskrydžiui. 

   

2014 05 08 susitikimas su VŠĮ sporto 
klubo "Birštono Nemunas" vadovu A.  
Stašaičiu. Gautas siūlymas 
bendradarbiauti organizuojant regatą  
Klaipėdos jūros šventės metu. 
Nuspręsta šiais metais aktyviai į  
dalyvavimą įtraukti LS jūrų skautus, 
taip pat kalbinti visus LS narius.  
Atsakinga už šį renginį LS mastu: 
Justina Nakaitė. Kitais metais  
atsižvelgiant į aktyvumą ir norą 
dalyvauti rekomenduoti šitą renginį  
kaip nacionalinį LS renginį.  

   

2014 04 16 duotas interviu Lietuvos 
radijui apie Pavasario šventę ir 
Lietuvos skautiją. 

 



Pavaduotojos nacionaliniams renginiams ataskaita už  nuveiktus darbus 
Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 
priskiriamas kadencijos 
uždavinio įgyvendinimui 

Nuveikto darbo 
rezultatas (su 
komentarais) 

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio 
uždavinio įgyvendinimui 

   
04.30 Su Jonu Dragūnu galutinai 
suderinta sąskrydžio vieta. 

   
05.15 Paruoštas vadovų sąskrydžio 
skelbimas į www.skautai.lt 

   
05.15 Sukurta registracijos anketa 
vadovų sąskrydžiui 

   

05.07 Susisiekta su dvasios vadu 
Arūnu dėl LS dvasios vadų posėdžio. 
Posėdis vyks birželio 2 d. 10 val. 
Kaune, Trakų g. 18 

 

Pavaduotojos bendriems reikalams ataskaita už nuvei ktus darbus 

Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 
priskiriamas 
kadencijos uždavinio 
įgyvendinimui 

Nuveikto darbo 
rezultatas (su 
komentarais) 

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio 
uždavinio įgyvendinimui 

   Taisomos uniformų siuvimo klaidos 

   

Perkėlinėjama skautiška parduotuvė į 
skautai.lt serverį, tačiau perkėlinėjant 
"susijaukė" visa svetainės struktūra, o dėl 
sesijos užimtumo, nėra kas sutvarko, todėl 
darbai nusitęsė. 

 

Pavaduotojos kraštams ataskaita už nuveiktus darbus  
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 
Kraštų seniūnams 

Išsiųsti 4 laiškai kraštų 
seniūnams.  

 

Suaugusi ųjų 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 

Stiprinti  
žmogiškųjų  
išteklių vadybą  
organizacijoje 

Pakoreguotos anketos 
tuntininkams ir 
draugininkams.  

Suorganizuota ir įgyvendinta Vadovų oazė per 
Pavasario šventę: ekskursija LR 
Prezidentūroje, "Kūrybinių partnerysčių" 
seminaras apie vadovų kūrybiškumą 
skautaujant, kasų pynimas, žaidimų erdvė, 
užkandžiai vadovams. 

   

Specialybės: darbo grupės susitikimas įvyko 
2014 04 26. Nutarta organizuoti LS vadovų 
sąskrydį specialybių akademijos principu, 
surasti bent 10 skirtingų specialybių žinovų, 
kurie ves užsiėmimus sąskrydžio dalyviams.  

 

 



Komunikacijos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbu s 

Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 
priskiriamas kadencijos 
uždavinio įgyvendinimui 

Nuveikto darbo rezultatas (su 
komentarais) 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio 
įgyvendinimui 

Informacijos kanalų internete 
priežiūra 

Nuolatiniai straipsniai bei 
naujienos skautai.lt; kasdienė 
Facebook puslapio priežiūra  

Mėnesio iššūkis 

Toliau skelbiami mėnesio 
iššūkiai, skelbiami narių 
straipsniai pagal juos  

Informavimas apie einamas 
LS veiklas/mokymus 

Nuolat dedami kvietimai į 
mokymus ir renginius  

Specialybės 
Pagalba JPS organizuojant 
konkursus, komunikuojant juos  

Vidin ė 
komunikacija Naujienlaiškis 

Kartu su AS galvojami nauji 
narių informavimo būdai  

Išorin ė 
komunikacija 

Informavimas apie VBL 
mokymus 

Informuota žiniasklaida ir 
LiJOT, rezultatas - straipsnis 
15min bei Žinių radijo laida, 
išeisianti birželį.  

Kita 
Bendradarbiavimas su kitomis 
institucijomis 

Į skautai.lt keliami kvietimai į 
partnerių projektus (pvz. 
Baltosios pirštinės)  

 

Jaunimo programos skyriaus ataskaita už nuveiktus d arbus 
Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas darbas, priskiriamas 
kadencijos uždavinio 
įgyvendinimui 

Nuveikto darbo 
rezultatas (su 
komentarais) 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio uždavinio 
įgyvendinimui 

Jaunimo 
programos 
vystymas 

Pradėta žiūrėti ir analizuoti WOSM 
rekomenduojamą jaunimo 
programą, siekiant atnaujinti 
dabartinę Lietuvos skautijos jaunimo 
programą.  

 

Skyriaus vedėja sudalyvavo 
tarptautiniame Training 
Commissioners Network 
Meeting, gegužės 9-11 d. 
Portugalijoje. 

Stiprinti 
skyriaus veiklą 

Elektroniniu būdu susisiekta su 
Domu Nutautu dėl darbo skyriuje 
(patyrusių skautų programa) 

Susitarta dėl 
susitikimo, kurio metu 
aptarsime tolimesnius 
darbus.  

Pradėta organizuoti regata 
Jūros šventės metu Lietuvos 
skautijos taurei laimėti. 

 

Užsienio ryši ų 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 

   
Sukurta LS URS skautatinklio paskyra 
oficialių naujienų ir straipsnių talpinimui 

   

Į Pasaulio Jaunimo forumą Slovėnijoje 
užsiregistravo LS delegatė E. 
Sinkevičiūtė, į Pasaulio konferenciją - J. 
Astrauskaitė ir B.Leiputė 

   Kiti einamieji kasdieniai darbai 
 

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  



Skautų namo 
remontas 

Baigtas antro aukšto 
koridoriaus remontas 

Nudažytas antro aukšto 
koridorius, langai, durys  

 
Remontuojamas rožinis 
kambarys 

Nušveistos sienos, paruošta 
dažymui (Matas Dominas ir 
Kornelijus Bertulis)  

IT srities 
peržiūra 

Perkėlimas į www.skautai.lt 
serverį 

Perkelta el. skautiška 
parduotuvė ir pažymėjimo 
registracijos forma į 
www.skautai.lt serverį.  

 

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 

Stabilus paramos 
organizacijai 
pritraukimas 

2% Paramos 
pritraukimas 
organizacijai 

Šiais metais permažai įdėta pastangų. 
Sekančiais metais reiktu apsiriboti 
mažiau pritraukimo būdų, nes taip 
lengviau bus susikoncentruoti į 2% 
pritraukimą  

Stabilus paramos 
organizacijai 
pritraukimas 

Nacionalinio lygmens 
projektų konkursų 
paieška ir paraiškų 
rengimas 

Ieškomi partneriai, rėmėjai vadovų 
sąskrydžiui  

   
Susisiekta su 
mokėjimai.lt  

   

Skautų namo rožinio 
kambario remontas, bei 
rūsio tvarkymas kartu su 
ŪS 

 

Mokym ų 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 

Žmogiškųjų išteklių vadybos 
stiprinimas 

Training Commissioners’ 
Network 

 
 

Skautiškumo pagrindų 
mokymas/tradicijų ir ritualų 

išaiškinimas kraštų ir 
nacionaliniu lygmeniu 

Paskelbti ir reklamuoti 
"Skautiško metodo" 
(Skautiško 
pradžiamokslio) 
mokymai 

Mokymų programos 
suderinimas su lektoriumi, 
skelbimas skautatinklyje, 
reklama LS ir kraštų 
Facebook puslapiuose.  

 

Administracinio skyriaus ataskaita už nuveiktus dar bus 
Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas darbas, priskiriamas 
kadencijos uždavinio 
įgyvendinimui 

Nuveikto darbo 
rezultatas (su 
komentarais) 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio 
įgyvendinimui 

Nacionalinės 
būstinės 

administravimas 

Persiųstos nac. būstinės ir 
Vilniaus skautų centro 

komunalinės sąskaitos ir pateikti 
nauji namo skaitliukų parodymai. 

 
Parengtos sąskaitos 
faktūros Raudonajam 

kryžiui. 

 
Susitikta su AB KAUNO 

VANDENYS atstovais dėl 
 

Dar kartą kreiptasi į 
Registrų centrą, 



skaitliukų parodymų. užregistruoti 
Suvažiavimo sprendimai 

 

Bendradarbiauta su nacionalinės 
būstinės remonto darbininkais ir 

užbaigti remonto bei atsiskaitymo 
darbai. 

 
Atlikti kiti einamieji 

darbai, atsakyta į laiškus 
ir telefono skambučius 

 
Patalpinta į www.skautai.lt LS 

MVP ataskaita už kovo mėnesį. 
 

Susitikta su projekto 
Kritinis mąstymas vadove 
Urte Penkauskaite, atlikti 

LS projekto 
administravimo darbai 

 

Bendrauta su VCS direktoriumi 
Pauliumi Mikelinsku dėl stovyklų 
"Skautai neskautams" išankstinio 
susitikimo su dalyviais ir jų tėvais. 

 

Parengtos sąskaitos 
organizacijos nariams už 
įsigytą organizacijos 

atributiką 

 
Vykdytas namo užimtumo 

administravimas. 
 

Organizuotas Strategijos 
kūrimo savaitgalis 

gegužės 31 - birželio 1 
dienomis: ieškota vieta ir 

maitinimo tiekėjai. 

Nacionalinių renginių 
administravimas 

Susisteminti ir išanalizuoti LS 
Pavasario šventės registracijos 

sąrašai. Parengta dalyvių analizė. 
 

Parengti projekto 
Scouting Train EU 
projekto paraišką 

dokumentai. Pagalba 
projekto dalyviams. 

 
Parengtos ir išsiųstos LS 

Pavasario šventės padėkos. 
 

Atsiimti LS adresuoti 
siuntiniai ir išsiųsti 
registruoti laiškai. 

 
Atlikti baigiamieji seniūnų sueigos 
darbai. Susisiekta su restoranu, 
bei atsakyta į vadovų prašymus. 

  

Kontakto su nariais 
palaikymas 

Atsakyta į paštu bei telefonu 
pateiktas narių užklausas. 

Alytaus krašto vadovai 
pasirašė savanorystės 
sutartis. Krašto seniūnė 

pasirašė automobilio 
panaudos sutartį. 

 

 
Bendrauta su organizacijos nariais 

dėl išlaidų kompensavimo 
administravimo. 

  

 
Parengti atnaujinti LS Pirmijos ir 

Tarybos kontaktai. 
  

Pirmijos ir Tarybos 
posėdžių 

organizavimas 

Surasta antrajam Tarybos 
posėdžiui sekretorė, Monika 
Žemaitaitytė. Suorganizuotas 

posėdžio maitinimas. Parūpintos 
kanceliarinės ir techninės 

priemonės. 

  

 
Dalyvauta Pirmijos XIV-P-13 

posėdyje. 
Parengtas Pirmijos XIV-

P-13 protokolas.  

 
Užmegztas kontaktas su naująją 

LS Tarybos sekretore Egle 
Šidlauskaite. 

  

Organizacijos 
dokumentų 

archyvavimas ir 
administravimas 

Atlikti archyvavimo darbai. Padėta 
atlikti baigiamuosius archyvavimo 

darbus organizacijos 
rekomendaciniuose 

dokumentuose. 

  

 
Susitarta su Aušrine Minciene dėl 

tolimesnio bendradarbiavimo   



rengiant organizacijos dokumentų 
pakeitimus. 

Narystės 
administravimas 

Surinkti naujų narių žiniaraščiai ir 
priminta apie nario mokesčio 

rinkimo pabaigos datą. 

Atnaujinta narystės 
duomenų lentelė.  

 

 



LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŢIO 

PROTOKOLO IŠRAŠAS 

 

2014 06 11 Nr. XIV-P-15 

Kaunas 

 

Posėdţio pirmininkė: Ieva Ţilinskienė 

Posėdţio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė 

 

Dalyvauja: 9 LS Pirmijos nariai. 

Dalyviai: Milda Bacevičiūtė, Kornelijus Bertulis, Simona Kurtinaitytė, Beatričė Leiputė, Justina 

Lukaševičiūtė, Akvilė Milkevičiūtė, Benita Mincevičiūtė, Birutė Uţkurienė, Ieva Ţilinskienė 

(Priedas Nr. 1). 

Darbotvarkė: 

1. Dėl skyriaus nuveiktų ir planuojamų darbų; 

2. Dėl Lietuvos skautijos 2014 m. vadovų sąskrydţio; 

3. Dėl Nacionalinės būstinės atidarymo; 

4. Dėl Paramos vakaro; 

5. Dėl kraštų vasaros stovyklų; 

6. Dėl strategijos įgyvendinimo veiklų planavimo; 

7. Dėl FOSE; 

8. Dėl kitų klausimų; 

9. Dėl pavaduotojos kraštams. 
 

1. SVARSTYTA. Skyrių nuveikti ir planuojami darbai. 

Planuojami darbai (Priedas Nr. 2) 

Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3) 

 

2. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos 2014 m. vadovų sąskrydis. 

Pristato: Benita Mincevičiūtė. 

 

NUTARTA: 

Ieva Ţilinskienė pasiūlys Tarybai organizuoti kasmetinę „Tarybos kiaušinienę“. 

Kornelijus Bertulis susisieks su A. Saulaičiu dėl dvasinės valandėlės vadovams 

sąskrydţio metu. 

Ieva Ţilinskienė susisieks su Taryba dėl planuojamo skautininkų įţodţio ir 

informuos programerius bei ūkvedį.  

Vilma Lenkutytė pasirūpins specialybių antsiuvais sąskrydţio dalyviams.  

Benita Mincevičiūtė ir Justina Lukaševičiūtė pataisys sąskrydţio registracijos 

formą ir susisieks su uţsiregistravusiais dalyviais. Registracijos formą papildys 

specialybių sąrašu, registruojantis dalyvis turės paţymėti 4 labiausiai 

patinkančias specialybes eilės tvarka. 

Akvilė Milkevičiūtė papildys straipsnį apie vadovų sąskrydį internetinėje 

svetainėje www.skautai.lt. 

http://www.skautai.lt/


Šeštadienį Pirmijos skyriai ir Taryba organizuos valandėlę „Atvirų durų diena ...“ 

jos metu sąskrydţio dalyviai bus kviečiami susipaţinti su jiems įdomiu skyriumi 

ar Tarybos komitetu. 

Programeriai parengs sąrašą reikalingo inventoriaus. 

 

 Darbai Kuruojantys 

asmenys 

Renginio programa 

 

Tema – skautiškos specialybės. Sąskrydţio 

programa numatoma nuo šeštadienio ryto iki 

sekmadienio popietės. Preliminari 

dienotvarkė (Priedas Nr. 4) 

 

Dovilė 

Vinkevičiūtė ir 

Suaugusiųjų 

skyrius.  

Šeštadienio vakaro 

programa 

Koncertas su kapela. Benita 

Mincevičiūtė. 

Atributika Planuojama atributika – odiniai pakabukai 

raktams su Lietuvos skautijos ţenklu. 

Ieva Ţilinskienė ir 

Benita 

Mincevičiūtė 

Maitinimas 

 

Planuojami 5 maitinimai, pradedant 

šeštadienio pusryčiais ir uţbaigiant pietumis 

sekmadienį ir uţkandţiai šeštadienį 

vakarinės programos metu. Virtuvės 

viršininkė – Edita Andrijauskienė. 

Edita 

Andrijauskienė ir 

Benita 

Mincevičiūtė. 

Reikalingi ţmonės Ūkvedys bus Jonas Dragūnas.  

Komendantas – ieškomas tvirtas ir garbus 

brolis ar sesė. 

Benita 

Mincevičiūtė. 

 

 

 

3. SVARSTYTA. Nacionalinės būstinės atidarymas. 

Pristato: Benita Mincevičiūtė. 
NUTARTA: 2014 09 11 18 val. organizuojamas LS nacionalinės būstinės 

atidarymas. Į renginį kviečiamas Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, 

Jėzuitų atstovai ir visi LS nariai.  

 

4. SVARSTYTA. Paramos vakaras. 

Pristato: Benita Mincevičiūtė. 

 

5. SVARSTYTA. Kraštų vasaros stovyklos. 

Pristato: Ieva Žilinskienė. 

 

NUTARTA: Elektroninėje konferencijoje Pirmija suformuluos pagrindinę ţinutę 

(-es) su kuria Pirmijos ir Tarybos nariai keliaus į kraštų stovyklas. 

 

6. SVARSTYTA. Pirmijos strategijos įgyvendinimo veiklos planavimas. 

Pristato: Ieva Žilinskienė. 

 

NUTARTA: Ieva Ţilinskienė susisieks su Taryba ir Dainiumi Urbonavičiumi 

dėl Pirmijos strategijos įgyvendinimo veiklų planavimo susitikimo perkėlimo į 

2014 m. rugsėjo mėn., kadangi vasaros laikotarpiu rasti laisvą savaitgalį yra labai 

sudėtinga, o veiksmų planą reikia sukurti kokybišką.  



 

7. SVARSTYTA. FOSE. 

Pristato: Beatričė Leiputė. 

2014 m. spalio 9-12 d. vyks FOSE kasmetinis susitikimas Lietuvoje. FOSE 

susitikimas vyks Vilniuje. Renginio metu fondas planuoja skirti finansavimą 

Lietuvos skautijos vienetų projektams. Informacija apie projekto sąlygas greitai 

atsiras internetiniame puslapyje www.skautai.lt. 

 

8. SVARSTYTA.  Kita. 

8.1. Kito posėdţio data. 

Pristato: Ieva Žilinskienė. 

VšĮ Skautų slėnio stovyklavietėje. 2014 m. liepos mėn.  

 

9. SVARSTYTA. Pavaduotojos kraštams pasikeitimas. 

Pristato: Ieva Žilinskienė. 

Nuo 2014 06 01 pavaduotojos kraštams funkcijas iš Eglės Paulauskaitės perėmė 

pavaduotoja bendriesiems reikalams Vaiva Juškevičiūtė.  

 

 

Posėdţio pirmininkė                 Ieva Ţilinskienė 

 

Posėdţio sekretorė                  Justina Lukaševičiūtė 

http://www.skautai.lt/


LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŢIO 

PROTOKOLO IŠRAŠAS 

 

2014 07 17 Nr. XIV-P-16 

„Skautų slėnio“ stovyklavietė 

 

Posėdţio pirmininkė: Benita Mincevičiūtė 

Posėdţio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė 

 

Dalyvauja: 6 LS pirmijos nariai. 

Dalyviai: Milda Bacevičiūtė, Matas Dominas, Gintarė Duţinskaitė, Justina Lukaševičiūtė, Benita 

Mincevičiūtė, Dovilė Vinkevičiūtė (Priedas Nr. 1) 

Svečiai: Jonas Dragūnas, Eitvydas Darguţis, Gabrielė Motiejauskaitė (Priedas Nr. 1) 

Darbotvarkė: 

1. Dėl skyriaus nuveiktų ir planuojamų darbų; 

2. Dėl Lietuvos skautijos 2014 m. vadovų sąskrydţio; 
 

1. SVARSTYTA. Skyrių nuveikti ir planuojami darbai. 

Planuojami darbai (Priedas Nr. 2) 

Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3) 

 

2. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos 2014 m. vadovų sąskrydis. 

Pristato: Benita Mincevičiūtė. 

 

NUTARTA: 

Logistika: Mašinų parkavimas bus organizuojamas pievoje priešais sodybą. Dalyviai 

nakvos palapinių miestelyje. Programa bus vykdoma prie jau esamų lauţaviečių ir bus 

pastatyti 4 papildomi suoliukų komplektai. Rikiuotė vyks stovyklos denyje, informaciją kaip 

elgtis denyje bus paskelbta iš anksto. Ūkio skyrius ir Eitvydas Darguţis organizuos 

logistikos komandą, kuri atvyks penktadienį (rugpjūčio 22 d.) baigiamiesiems darbams 

atlikti. Specialybių instruktoriai iki rugpjūčio 10 d. turi atsiųsti sąrašą reikalingų priemonių 

programai vykdyti. 

Virtuvė: Virtuvė yra pastatyta ir paruošta darbui. Reikia pasirūpinti dujų baliono papildymu 

ir maisto pristatymu. Geriamą vandenį reikia uţsakyti iš anksto trečiadienį arba 

ketvirtadienį, kad spėtų atveţti. Maistą taip pat reikia uţsakyti iš anksto maisto produktus iš 

UAB „Pontem“ juos pristato tik darbo dienomis. Edita Andrijauskienė turi parengti maisto 

produktų sąrašą uţsakymui. 

Programa: Registracija prasidės penktadienį (rugpjūčio 22 d.) 18 val. Registracija ir 

registracijos komanda rūpinasi Justina Lukaševičiūtė. Registracijos metu ir po jos dalyviai 

galės registruotis į šeštadienio specialybes, Justina Lukaševičiūtė parengs priemones 

registracijai į programą. Šeštadienį vakare tokiu pat būdu vyks registracija į sekmadienio 

programą.  



Penktadienio vakarinėje rikiuotėje programeris (Dovilė Vinkevičiūtė) su komendantu 

(Eitvydu Darguţiu) pristatys gyvenimo stovyklavietėje taisykles ir savaitgalio programą. 

 

Specialybės (pagal 

populiarumą) 

Instruktorius Specialybių emblemos  

Liturgisto Arūnas Jankauskis Neturime, reikia pagaminti. 

Folkloristo Laura Varţinskienė Neturime, reikia pagaminti. 

Fotografo Dar neturime. Gali būti: 

Laura Liubinaitė, KTU 

fotografijos studija (Benita 

Mincevičiūtė pakalbės) 

Turime. 

Gido Nomeda Bepirštytė Neturime, reikia pagaminti. 

Išlikėlio Neturime. Gali būti Ciunis 

(susisieks Dovilė 

Vinkevičiūtė), Antulis 

(susieks Benita 

Mincevičiūtė) 

Turime. 

Kino ţinovo Milda Vaičiūnaitė (dėl 

patvirtinimo Dovilė 

Vinkevičiūtė susisieks) 

Turime. 

Kinologo Andrius Kanaporius (dėl 

patvirtinimo susisieks Dovilė 

Vinkevičiūtė) 

Neturime, reikia pagaminti. 

Lankininko Mantas Pilkauskas Turime. 

Stovyklautojo Dar neturime. Gali būti 

Rolandas Ţiogelis (susisieks 

Dovilė Vinkevičiūtė), 

Vytautas Rudzevičius 

Neturime, reikia pagaminti. 

Virėjo Ţilvinas Barzdonas (dėl 

patvirtinimo susisieks Dovilė 

Vinkevičiūtė) Atsarginis 

Andrius Kubilius. 

Turime. 

Mediko Dar neturime. Gali būti 

Aušvydas Patašius, Paulius 

Valatka (susisieks Dovilė 

Vinkevičiūtė). 

Turime. 

Lauţavedţio Milda Bacevičiūtė Neturime, reikia pagaminti. 

 

Taip pat bus organizuojama pionerijos specialybė, jos instruktoriais bus kviečiami Vytautas 

Rūkštelė ir Pavel Mikriukov, emblemų nebeturime, reikia pagaminti. 

Patikslintą informaciją apie instruktorius reikia pranešti iki liepos 23 dienos. 

Šeštadienio vakarą vyks programa „Atvirų durų diena...“, kurios metu Pirmija ir Tarybos 

komitetai pristatys savo veiklą nariams. Dėl programos formos Dovilė Vinkevičiūtė sukurs 

apklausą elektroninėje konferencijoje. 

Dėl skautininkų įţodţio Benita Mincevičiūtė susisieks su Jore Astrauskaite. 

Sekmadienį: Milda Bacevičiūtė parengs sąskrydţio įvertinimą. Dovilė Vinkevičiūtė 

organizuos realybės šou „Specialistas“ pristatymą ir dalyvių anketų dalinimą. 

Informacija: Prieš renginį bus parengta ir išsiųsta informacija apie būtiniausius daiktus 

(botus) ir sąskrydţio instruktorių, bei instruktorių darbą. Atvykus į sąskrydį dalyviai gaus 



informaciją apie tualetų ir dušų naudojimąsi, pakartotinę informaciją apie rikiuotės denyje 

taisykles.  

 

 

 

Posėdţio pirmininkė                 Benita Mincevičiūtė 

 

Posėdţio sekretorė                  Justina Lukaševičiūtė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 3 

Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus 

Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 
priskiriamas 
kadencijos 
uždavinio 
įgyvendinimui 

Nuveikto darbo rezultatas (su 
komentarais) 

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio uždavinio 
įgyvendinimui 

Organizacijos 
atstovavimas Susitikimas 

Susitikimas su lenkų skautais ir LS 
narių išlydėjimas plaukimui į Baltijos 
jūrą.  

2014 06 18 susitikimas su Rietavo m. meru dėl patalpų 
Rietavo Vykinto draugovei. Patalpas suteiks nuo rugsėjo 
mėn. Turi kelis variantus iš kurių galės rinktis.  

 Vadovų klubas 

2014 06 19 dalyvauta LIJOT'o 
vadovų klube. Susipaţinta su 
pateikta informacija, uţpildytos visos 
LIJOT prašomos anketos. Surinkti 
trys dalyviai į LIJOT vasaros forumą. 

2014 06 18 susitikimas su VšĮ Rietavo ţirgynas 
direktoriumi R. Astrausku. Suderinta 10% nuolaida su 
skautišku paţymėjimu teikiamoms ţirgyno paslaugoms. 
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. 

 

Dalyvavimas SFH 
projekto 
baigiamajame 
renginyje. 

2014 06 28 - 07 01 dalyvavau 
projekto Safe from harm 
baigiamajame renginyje Belgijoje. 
Projekto tęstinumui uţtikrinti SFH 
temos bus įtraukiamos kaip modulis į 
LS mokymų sistemą. 

Aplankytos stovyklos: Marijampolės krašto, Alytaus 
krašto, Panevėţio krašto, Indėniada (LS patyrusių skautų 
stovykla), Jūrų skautų konferencijos, Kauno krašto 
Ąţuolų tunto, Utenos krašto, Vilniaus krašto Skaisčio 
tunto, Kauno krašto 3 tuntų, Klaipėdos krašto, uţsukta 
pas Telšių krašto vadovus. Protokolas apie vasaros 
stovyklas bus po LS vadovų sąskrydţio, kai bus 
aplankytos visos LS vykdytos vasaros stovyklos. 

 Susitikimas 

2014 07 02 su LSS Tarybos 
pirmininku Gintautu Taoru. Apkalbėti 
šimtmečio darbai, bendras projektas, 
bendradarbiavimo stiprinimas su 
LSS. 

Vykdyti einamieji darbai: raštų, sutarčių, patvirtinimų 
parengimas.  

 Susitikimas 

2014 07 13 su LSS Anglijos regiono 
vadovu Vladu Gedmintu. Suderintas 
LS Tarybos vizitas, LS vaikų vizitas 
šį rudenį į Angliją ir pasidalinta 
mintimis apie galimą LS pagalbą 
kuriant naujus LSS vienetus 
Europoje.   

 SKYPE konferencija 

2014 06 14 pasveikinti LSS nariai 
Amerikoje su prasidėjusiu "Paslapčių 
ieškonės" ţaidimu visoms amţiaus 
grupėms.  

Organizacijos 
finansinio 
stabilumo 
uţtikrinimas 

Patikslintas 
projektas ir 
pasirašyta sutartis. 

Gautas 35.000 lt. finansavimas 
bendradarbiavimo stiprinimui su 
išeivijos skautais.   

 Susitikimas 

2014 06 20 susitikimas su Skautų 
paramos fondo direktore A. 
Lukaševičiūte. Pasidalinta darbais, 
kuriuos planuojama nudirbti iki 
rudens.   

 

Pavaduotojos nacionaliniams renginiams ataskaita už nuveiktus darbus 

Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 
priskiriamas kadencijos 
uždavinio įgyvendinimui 

Nuveikto darbo 
rezultatas (su 
komentarais) 

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio uždavinio 
įgyvendinimui 

   Papildyta ir atnaujinta sąskrydţio registracijos anketa. 

   
Susisiekta su Tarybos pirmininke dėl Tarybos 
sekmadienio kiaušininės kepimo sąskrydţio dalyviams. 

   
Uţsakyti suvenyrai (raktų pakabukai) sąskrydţio 
dalyviams. 

   
Surastas sąskrydţio komendantas, juo sutiko būti Telšių 
krašto br. Eitvydas Darguţis 

   

Susisiekta su Telšių kraštu dėl nuotraukų parodos, 
likusios po Jubiliejinės stovyklos" parveţimo į Kauną. 
Paroda supakuota ir laukia pakeleivingos mašinos. 

 

Komunikacijos 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 

Vidinė komunikacija Komunikacijos kanalų prieţiūra Medţiaga LS FB, skautai.lt  

 Vasaros renginių viešinimas LS vasaros renginių  



informacija nariams 

 Parengtas naujienlaiškis   

 
Pagalba kitiems skyriams su jų reikalų 

viešinimu.   

 

Užsienio ryšių 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 

   
Derinami einamieji World Scout Conference ir World Scout Youth 
Forum darbai 

   

Į Berlyną liepos 31 d. aplankyti Scouting Train atidarymo ir 
atstovauti Lietuvos skautiją vyks Ieva Ţilinskienė. Kelionę ir nakvynę 
dengia Scouting Train projekto lėšos bei Vokietijos skautų 
organizacija BdP  

   

Išsiųstas oficialus laiškas FOSE ir Europos skautų fondo atstovams 
dėl išleisto kvietimo spalio mėn. atvykti į Lietuvą. Laiške paminėta, 
jog LS nepriimtinos sovietinę atributiką simbolizuojančios 
nuotraukos bei toks valstybės bei skaut. organizacijos vaizdavimas. 

   

Skyriaus vedėja B.Leiputė kartu su Pirmijos ir Tarybos atstovais 
liepos 2d. buvo susitikusi su LSS Tarybos pirmininku G.Taoru. 
Susitikime buvo aptarti ateities bendradarbiavimo planai, šimtmečio 
organizavimas. 

 

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 

Organizacijos 
finansinio stabilumo 
uţtikrinimas 

Pateiktas projektas Pateiktas JRD projektas programai "Nugalėti 
blogį gerumu". 

 

 Gautas finansavimas 

Gautas 2000 dolerių finansavimas iš Lietuvių 
katalikų religinės šalpos fondo Šeimų stovyklai 
ir vadovų sąskrydţio atributikai.  

Paramos paieška 
Išsiuntinėti paramos prašymai 
vadovų sąskrydţiui Kol kas atsakymai gauti tik neigiami.   

 

Mokymų 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 

Stiprinti 
ţmogiškųjų 

išteklių vadybą 

Medinių kauliukų 
mokymai (Tomas 
Rakovas) 

11 mokymų dalyvių 

MS vedėja dalyvavo 
baigiamajame SFH projekto 
susitikime Briuselyje. Projekto 
tęstinumui uţtikrinti SFH temos 
bus įtraukiamos kaip modulis į 
LS mokymų sistemą. 

Stiprinti 
ţmogiškųjų 

išteklių vadybą 
Skyriaus sueiga 

Dalyvavo 3 nariai (iš 5 planuotų). Diskutuota mokymų sistemos 
organizacijoje klausimais: kokios yra pagrindinės problemos, ką 
reikėtų ir būtų galima pakeisti, kokia sistema tikėtinai veiktų 
geriausiai. Konkrečių sprendimų nepriimta - kadangi komanda 
nauja ir dalyvavo tik dalis, uţduotas namų darbas iki kitos 
sueigos išsinagrinėti esamą situaciją ir sugalvoti pasiūlymų 
veikiančios LS mokymų sistemos uţtikrinimui. Kita skyriaus 
sueiga planuojama rugpjūčio viduryje.  

 

Administracinio 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 

Laimingo skautuko 
linija 

Įkeltas skelbimas apie Laimingo 
skautuko liniją į www.skautai.lt  2014 07 07 - 2014 07 11 atostogavau 

 
Išsiųstas birţelio mėnesio 
naujienlaiškis nariams.  

Atnaujinta informacija apie nacionalinio biuro 
darbo laiką. 



Archyvavimas Parengtas Pirmijos protokolas  Pavaduoti atributikos pardavėjai 

 Atnaujintas 2014 m. veiklos planas  Aplankyta Marijampolės krašto stovykla 

 
Parengta narystės ataskaita uţ 2014 
m.   Parengti dovanų komplektai kraštams. 

Nacionalinės būstinės 
administravimas 

Perduoti duomenys uţ namo 
komunalines paslaugas. Surinktos ir 
persiųstos sąskaitos.  

Vykdoma registracija į LS vadovų 
suvaţiavimą. 

   

Kartu su Tarybos nare Dalia Autukiene 
parengtas ir paskelbtas skelbimas 
vyresniškumo laipsnių prašymams teikti. 

   
Išrašytos sąskaitos Raudonajam kryţiui ir 
nariams. 

   
Atsakyta į narių uţklausas elektroniniu paštu ir 
telefonu. 

   Atlikti kiti einamieji darbai. 

 



LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŢIO 

PROTOKOLO IŠRAŠAS 

 

2014 09 04 Nr. XIV-P-17 

Vilnius 

 

Posėdţio pirmininkė: Ieva Ţilinskienė 

Posėdţio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė 

 

Dalyvauja: 9 LS pirmijos nariai. 

Dalyviai: Milda Bacevičiūtė, Kornelijus Bertulis,  Simona Kurtinaitytė, Beatričė Leiputė, Justina 

Lukaševičiūtė, Akvilė Milkevičiūtė,  Dovilė Vinkevičiūtė, Vaiva Juškevičiūtė, Ieva Ţilinskienė 

(Priedas Nr. 1). 

Svečiai: Jorė Astrauskaitė, Donatas Kaminskas (Priedas Nr. 1). 

Darbotvarkė: 

1. Dėl skyriaus nuveiktų ir planuojamų darbų; 

2. Dėl Lietuvos skautijos 2014 m. vadovų sąskrydţio įvertinimo; 

3. Dėl Friends of scouts in Europe; 

4. Dėl Lietuvos skautijos nario mokesčio; 

5. Dėl realybės šou „Specialistas“; 

6. Dėl Pavasario šventės 2015 m.; 

7. Dėl 2015 metų temos ; 

8. Dėl „Minigrantų“; 

9. Dėl Lietuvos skautijos veiklos plano 2015 m. ir strategijos 2015-2018 m.; 

10. Dėl 2014 m. veiklos ataskaitos; 

11. Dėl kitų klausimų. 
 

1. SVARSTYTA. Skyrių nuveikti ir planuojami darbai. 

Planuojami darbai (Priedas Nr. 2) 

Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3) 

 

2. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos 2014 m. vadovų sąskrydţio įvertinimas. 

Pristato: Dovilė Vinkevičiūtė. 

 

3. SVARSTYTA. Friends of Scouts in Europe (FOSE). 

Pristato: Beatričė Leiputė. 

 

4. SVARSTYTA.  Lietuvos skautijos nario mokestis. 

Pristato: Justina Lukaševičiūtė. 

 

5. SVARSTYTA: Realybės šou „Specialistas“. 

Pristato: Dovilė Vinkevičiūtė. 

 



6. SVARSTYTA: Pavasario šventė 2015 m. 

Pristato: Ieva Žilinskienė. 

 

NUTARTA: Paskelbti konkursą dėl Pavasario šventės 2015 m. organizavimo. Benita 

Mincevičiūtė iki 2014 10 31 parengs skelbimą ir paskelbs jį www.skautai.lt. 

 

7. SVARSTYTA: 2015 metų tema. 

Pristato: Ieva Žilinskienė. 

 

NUTARTA: Tęsti 2014 metų temą. 2015 metai Specialybių metai. 

 

8. SVARSTYTA: „Mini grantai“. 

Pristato: Ieva Žilinskienė.  

 

NUTARTA: Perkelti klausimą į gruodţio mėnesio posėdį, kai bus ţinomi 2015 metų Lietuvos 

skautijos narystės duomenys. 

 

9. SVARSTYTA: Lietuvos skautijos veiklos planas ir strategija. 

Pristato: Jorė Astrauskaitė.  

 

10. SVARSTYTA: 2014 m. veiklos ataskaitos. 

Pristato: Ieva Žilinskienė. 

 

NUTARTA: Bendra Lietuvos skautijos 2014 metų veiklos ataskaita elektoriniu formatu turi 

būti pristatyta LS nariams 3 savaitės prieš vadovų suvaţiavimą.  

Pirmijos skyriai iki 2014 12 15 turi būti parengę ataskaitas. 

Komunikacijos skyrius kuruoja ataskaitinio leidinio kūrimą, suranda redaktorių. 

 

11. SVARSTYTA.  Kita. 

11.1. SVARSTYTA. Lietuvos skautų 100 – metis  

Pristato: Ieva Žilinskienė. 

 

NUTARTA: Pirmijos skyrių vedėjai surenka informaciją pagal darbo grupės pateiktus 

klausimus. Ieva Ţilinskienė persiunčia Pirmijai Lietuvių išeivių sukurtą darbų lentelę 100 – 

mečio minėjimui. 

 

11.2. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos kraštų stovyklų reikalavimai. 

Pristato: Ieva Žilinskienė. 

 

NUTARTA: Administracijos skyrius surenka informaciją kokie mokymai ir dokumentai 

reikalingi stovykloms organizuoti. 

Paramos pritraukimo skyrius surenka informaciją apie stovyklos organizatoriams reikalingų 

mokymų kainas ir galimas nuolaidas.  

Paramos pritraukimo skyrius surenka informaciją apie draudimo pasiūlymus draudţiant visus 

LS narius.  

 

11.3. SVARSTYTA. Pirmijos posėdţiai. 

Pristato: Ieva Žilinskienė 

 



NUTARTA: Pirmijos posėdţių metu pirmumas bus skiriamas skyrių veikloms, planams. 

Einamuosius klausimus siūloma derinti asmeniškai, ar posėdţių pabaigoje. 

Kitas posėdis vyks „Skype“ konferencijoje. Datai išsirinkti Vaiva Juškevičiūtė sukurs „Doodle“ 

apklausą.  

 

 

Posėdţio pirmininkė                 Ieva Ţilinskienė 

 

Posėdţio sekretorė                  Justina Lukaševičiūtė 

 

 



Priedas Nr. 3 

Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus 

Skyriaus 

kadenciniai 

uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 

priskiriamas 

kadencijos uždavinio 

įgyvendinimui Nuveikto darbo rezultatas (su komentarais) 

Einamieji darbai, 

nepriskiriami jokio 

uždavinio 

įgyvendinimui 

LS finansinio 

stabilumo 

uţtikrinimas 

2014 07 29 susitikau su 

VSC direktoriumi P. 

Mikelinsku. Aplankiau 

vieną "Skautai 

neskautams" stovyklą.  

VSC direktorius P. Mikelinskas papasakojo kaip 

sekėsi įgyvendinti stovyklas, su kokiais sunkumais 

susidūrė, informavo, kad nuo Naujų Metų nebeis VSC 

direktoriaus pareigų. Ataskaita uţ stovyklas Skautai 

neskautams rengiama ir bus pristatyta spalio mėn. 

Paskelbtas skelbimas dėl VSC direktoriaus pareigų. 

Pagalba 

organizuojant 

vadovų sąskrydį. 

Kraštų 

lankymas 

Aplankiau Klaipėdos, 

Tauragės, Šiaulių kraštų 

stovyklas, Kernavės 

tunto vasaros stovyklą. 

Ataskaita uţ kraštų stovyklas buvo siųsta atskiru 

laišku.  

Pagalba 

organizuojant LS 

nacionalinės 

būstinės atidarymą. 

LS 

atstovavimas 

2014 07 25 dalyvavau 

regatoje LS taurei 

laimėti. 

LS narių dalyvavo labai maţai, nes per vėlai buvo 

iškomunikuota informacija apie galimybę dalyvauti 

tokiame renginyje. Nors dalyvių buvo maţai, bet LS 

laimėjo pirmą vietą kanojų rungtyje. Kitais metais 

planuojama šį renginį pradėti komunikuoti anksčiau ir 

pritraukti bent po 4-5 atstovus nuo krašto. 

Pagalba 

organizuojant LS 

Tarybos vizitą į 

Angliją. 

 

2014 07 31-08 01 

dalyvavau projekto 

Scouting train išvykimo 

renginyje Berlyne. 

Aptarta su Vokietijos skautų organizacijos IC apie LS 

dalyvavimą projekte, buvo sakomi tik pagyrimai ir visi 

dėkojo Lietuvai, kad ji visuomet ištiesdavo pagalbos 

ranką viso projektu metu. Viena iš LS dalyvių Monika 

Paulauskaitė atsakinga uţ projekto finalinį renginį 

lapkričio mėn. Berlyne, o tai rodo, kad Lietuvos 

skautija Vokietija pasitiki ir vertina.  

Išsiųsti kvietimai į 

LS nacionalinės 

būstinės atidarymą. 

 

2014 08 09 dalyvavau 

Jaunųjų konservatorių 

lygos vasaros forume. 

Forume buvau kviesta dalyvauti diskusijoje apie tai, 

kaip LS, Šauliai, Ateitininkai ir JKL gali 

bendradarbiauti, bandyti ieškoti bendradarbiavimo 

taškai. Nuspręsta, kad JKL imasi iniciatyvos dėl 

tolimesnių susitikimų ir bendrų veiklų. 

Einamieji darbai, 

nepriskiriami jokio 

uţdavinio 

įgyvendinimui 

 

2014 08 20 susitikimas 

su LSS vyr. skautininke 

Rūta Lemon. 

Aptarti Šimtmečio darbų terminai. Pasidalinta kaip 

sekasi įgyvendinti Uţsienio lietuvių projektą, kokie 

ţingsniai jau padaryti. 

  

Pavaduotojos nacionaliniams renginiams ataskaita už nuveiktus darbus 

Skyriaus 

kadenciniai 

uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 

priskiriamas kadencijos 

uždavinio įgyvendinimui 

Nuveikto darbo 

rezultatas (su 

komentarais) 

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio 

uždavinio įgyvendinimui 

   

Suorganizuotas vadovų sąskrydis (pasirūpinta 

programa, vieta, komendantu, virtuvės 

darbuotojais, info www.skautai.lt, pasirūpinta 

priemonėmis instruktoriams ir kt.) . 

   

Uţsakyta sąskrydţio atributika (raktų pakabukai). 

   

Į sąskrydį prikalbintas Fotografo specialybės 

instruktorius Robertas Misiukonis. 

   

Parengtas straipsnis www.skautai.lt apie 

specialybių instruktorius sąskrydyje. 

   

Kontaktuota su Eičiūnų skautais dėl vakaronės 

sąskrydyje. 

   

Suderintos ir uţsakytos naujų specialybių 

emblemos bei papildomai pagaminta tų, kurios 

jau baigėsi. 



   

Organizuojamas LS nacionalinės būstinės 

atidarymas (rūpinamasi programa, namo 

paruošimu ir t.t.). 

   

www.skautai.lt pasidalinta nauju straipsniu apie 

pasirengimą BTU. 

 

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 

   

Išsiųstas informacinis laiškas 

seniūnams. 

   

Paskelbtas ir uţbaigtas uniformos 

konkursas. 

   

Skautiška parduotuvės moderavimas 

LS vadovų sąskrydyje. 

   

Paskelbtos nuolaidos skautiškoje 

parduotuvėje sąskrydţio metu uţ 

padarytą uţduotį. 

   

Paskelbtos sušlapusių dţemperių 

nuolaidos. 

   

Parengti klausimynai stovyklų "Skautai 

neskautams" stovyklų vadovams ir 

dalyvių tėvams. 

   

Atstovavimas Skautatinklio 

gimtadienio šventėje. 

 

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 

Stiprinti 

lojalumą 

organizacijai 

Įvyko skautų 

šeimų stovykla 

Liepos 31 - rugpjūčio 3 dienomis, organizavo 

Marijampolės krašto „Mildos“ vyr. skaučių 

draugovė. Straipsnis: 

http://www.skautai.lt/index/article/id/1981 

LS vadovų sąskrydţio programa - 

specialybių akademija. Surasti 

instruktoriai, skautatinklyje iš 

anksto paskelbta informacija apie 

juos ir apie programas, sąskrydţio 

metu su instruktoriais padiskutuota 

dėl programų ir instruktorių 

vaidmens.  

Aktyviai 

veikianti SS 

komanda 

Įvyko skyriaus 

sueiga 

Liepos 22d., dalyvavo 3. Kalbėta apie 

artėjančią sąskrydţio „Specialybių akademiją“, 

realybės šou "specialistas", ir tailored-support 

anketas vadovams.  

Parašytas straipsnis "Instruktoriaus 

vaidmuo" 

Surinkti 

reikiami 

organizacijai 

duomenys 

apie narius 

Parengos ir 

aptartos anketos 

draugininkams ir 

tuntininkams. 

Susitikom su T. Rakovu. Nusprendėm siųst 

anketas labai netobulinę, ataskaitiniu 

laikotarpiu imti mokslo metus.  

Strateginis MS susitikimas su SS 

vedėja ir Tarybos strateginio 

komiteto nariais (S. Klumbyte ir T. 

Rakovu). Aptartos MS judėjimo 

kryptys ir vizijos. 

   

Sukurta (dar tobulinama ir pildoma) 

LS instruktorių duomenų bazė. 

   

Realybės šou "Specialistas": - 

Pristatomųjų filmukų darom tik du, 

nebe tris. Jų paleidimo datos: 08.04 

ir 08.18, iš ryto ir vakare.  



- Paleisti du reklaminiai filmukai 

(bendradarbiaujant su KS): 08.04 ir 

08.18 

- Sąskrydţio metu suorganizuotas 

pristatymas, išdalintos anketos ir 

informaciniai lapeliai. 

Skautatinklyje paruoštas straipsnis 

bei on-line atrankos anketa. 

Paruoštas paruoštukas dalyviams, 

kaip nusifilmuoti ir įkelti savo 

prisistatymo filmuką. Nusprendėm, 

kad idealiu atveju visus galėsim 

nufilmuoti patys (t.y. Almantas ir 

dar kokie profesionalesni 

broliai/sesės iš kitų kraštų), o ne 

idealiu atveju dalyviai filmuosis 

patys.  

- "Specialistas", kaip projektas, bus 

pabandytas patalpinti į meniu juostą 

šalia "dokumentai", "naudinga 

ţinoti", ir pan., kad būtų galima 

rasti. Ir taip pat bus sukurtas 

renginys facebook, bei visur 

dubliuojama informacija.  

 

Komunikacijos 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 

Vidinė 

komunikacija 

Informacijos kanalų internete 

prieţiūra 

Nuolatiniai straipsniai bei 

naujienos skautai.lt; kasdienė 

Facebook puslapio prieţiūra. 

 

 

Mėnesio iššūkis 

Toliau skelbiami mėnesio 

iššūkiai, skelbiami narių 

straipsniai. 

 

 

Skautai.lt dešimtmetis 

Organizuota gimtadienio šventė ir 

diskusija apie puslapio 

atnaujinimą. 

 

 

Specialybės 

Pagalba JPS organizuojant 

konkursus, komunikuojant. 

 

 

Naujienlaiškis 

Parengti ir išsiųsti du 

naujienlaiškiai. 

 

 

Dovana nariams 

Pradėtas projektas, kas mėnesį KS 

parengs skautišką darbalaukio 

paveikslėlį. 

 

Išorinė 

komunikacija Vištų galvų istorija 

Išsiuntinėtas pranešimas apie 

skautavimo naudą, vienas 

straipsnis inicijuotas Delfi.lt 

 

Kita 

Bendradarbiavimas su kitomis 

institucijomis 

Į skautai.lt keliami kvietimai į 

partnerių projektus (pvz. info dėl 

Baltijos kelio) 

 

 

Pagalba organizuojant realybės 

šou "Specialistas" 

Sukurti šou filmukai, pagalba 

informuojant narius. 

 

 

Pagalba kitiems skyriams su jų 

renginiais 

Pvz., skelbimas "Mazgo" 

stovyklai, LS taurės regatai. 

  

 



 

Jaunimo programos 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 

Jaunimo 

programos 

vystymas 

Susitikimas su Jore 

Astrauskaite ir Ieva 

Ţilinskiene dėl jaunimo 

programos kongreso.  

Susitarta dėl jaunimo programos 

kongreso koncepcijos, galimų partnerių.  

Stiprinti 

skyriaus veiklą 

Prie skyriaus prisijungė 3 

nauji nariai.  

Patyrę skautai iš Klaipėdos: Vilius 

Varkalys ir Julija Jaselskytė, bei Ignas 

Markevičius iš Kauno. Kol kas 

konkrečių pareigų skyriuje neturi. 

 

   

Suorganizuota regata 

Lietuvos skautijos taurei 

laimėti, Klaipėdoje, Jūros 

šventės metu.  

 

Užsienio ryšių 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 

Atkurtas LS dalyvavimas 

Pasaulio konferencijoje. 

Stiprus asmuo jaunimo 

forume, vėliau 

įsitrauksiantis į 

regionines/pasaulines 

veiklas 

Dalyvavo 2 LS nariai. 

Sukaupta konferencijų 

patirtis, išlaikytas 

tęstinumas. Suformuota 

būsimų delegatų 

mentorystės sistema, 

apmokymai ateities 

konferencijos. 

Pasaulio skautų jaunimo forume 

rugpjūčio 3-6 dienomis dalyvavo 

E. Sinkevičiūtė. Rugpjūčio 9-17 

dienomis kartu su Tarybos 

pirmininke J. Astrauskaite 

sudalyvauta Pasaulio skautų 

konferencijoje Slovėnijoje. 

Renginio ataskaita ruošiama. 

Kiekvienos dienos įspūdţiai, 

sprendimai bei nutarimai 

publikuojami skautai.lt 

Ieškomas Baltic Jamboree 

Estijoje koordinatorius, kuris 

atstovautų Lietuvos skautiją 

programos komandoje ir 

prisidėtų idėjomis stovyklos 

koncepcijai bei turiniui. Taip 

pat ieškomas oficialios LS 

delegacijos vadovas. 

Kandidatai rasti, detalės 

derinamos. Oficiali 

informacija apie stovyklą vis 

dar ruošiama organizatorių 

estų. 

Skautų fondo plėtra, 

įkūrimas. Didenis 

įsitraukimas į Europos 

skautų fondą, LS nariai - 

fondo nariai. Paremti trys 

LS projektai. 

Trys stiprūs ir tvirti 

projektai finansuoti 

ESF. 

Toliau derinami FOSE susitikimo 

spalio mėnesį darbai. 

Organizatorių komanda (S. 

Jurevičius, A. Lukaševičiūtė, I. 

Ţilinskienė, B. Leiputė) rūpinasi 

logistika, programos dalimis, 

maitinimu, komunikacija su 

dalyviais, atvykstančiais 

anksčiau/vėliau bei norinčiais 

aplankyti lankomas Lietuvos 

vietas. 

Skyriaus nariai dalyvavo 

kasmetiniame LS vadovų 

sąskrydyje. Sąskrydţio metu 

aktyviai bendrauta su nariais 

ir vienetais, pravesta trumpa 

klausimų-atsakymų sesija. 

Sudalyvavo 2 Lietuvos 

skautijos nariai. Tęsti 

Baltijos subregiono 

bendradarbiavimą, uţtikrinti 

partnerysčių tęstinumą. 

Aktyvus LS dalyvavimas ir 

lyderės pozicija subregione. 

Dalyvavo 2 LS nariai. 

Sukurta bendra 

veikla/projektas, 

kuriame dalyvauja 

mūsų nariai. Keliama 

susitikimo dalyvių 

kompetencija. 

Skyriaus narys P. Dabrila 

aktyviai dalyvauja Baltic Sea 

Meeting organizatorių 

komandoje. Renginys vyks spalio 

pirmą savaitgalį. LS kol kas 

atstovaus P. Dabrila, M. 

Paulauskaitė. Susitikimo metu LS 

atsakinga uţ vienų dirbtuvių 

pravedimą. Informacija taip pat 

išplatinta skautai.lt, Facebook. 

 



Narių įtraukimas į 

tarptautines veiklas, JOTA-

JOTI populiarinimas 

Sudalyvavo 15 narių. 

JOTA-JOTI tampa 

populiariu kasmetiniu 

renginiu, kurio metu 

vienetai organizuojasi 

interaktyvius 

savaitgalius, mezga 

paţintis su pasaulio 

skautais. 

Kartu su KS ieškomas JOTA-

JOTI koordinatorius, kuris spalio 

mėn. organizuotų nacionalinį 

interaktyvų savaitgalį skautų 

name. Savaitgalio metu 

dalyvaujantys skautai vykdytų 

renginio veiklas, būtų kviečiami 

radiomėgėjai. Kandidatas rastas, 

detalės derinamos. 

 

Stiprinti vienetų 

tarptautiškumą 

 

Išleista pilotinė "Viso pasaulio 

draugo" specialybė visoms trims 

amţiaus grupėms. Specialybė 

skirta supaţindinti skautus su 

skirtingomis pasaulio kultūromis 

bei tradicijomis. Specialybės 

tikslas skatinti vienetų 

tarptautiškumą, įtraukiant tai į 

kasdienes veiklas. 

 

Vienetų tarptautinės veiklos 

skatinimas 

Parašyti 2 straipsniai 

apie World Scout 

Jamboree 

World Scout Jamboree 

Japonijoje. Rugsėjo mėnesį 

organizuojamas susitikimas 

Vilniuje, norintiems suţinoti 

daugiau apie galimybę vykti. 

Susitikimo tikslas išsiaiškinti 

realų narių poreikį - nuo 

informacijos paskelbimo pernai 

atsiliepė vos keli, galbūt norintys 

dalyvauti. Oficiali delegacija bus 

formuojama tik esant dešimt 

dalyvių. URS atstovai taip pat 

dalyvaus skautų namo šventėje 

Kaune, kur dalyviai galės šiuo 

klausimu padiskutuoti. Parašytas 

vienas straipsnis dar pavasarį. 

 

URS tinklo formavimas 

Skyriaus narių 

kompetencijos kėlimas, 

kyla atliktų darbų 

kokybė, imamasi 

didesnių projektų. 

Įvyko 1 renginys. 

Kartu su atstovavimo ekspertais 

E. Sinkevičiūte, K. Ţemaičiu ir J. 

Astrauskaite, URS organizuoja 

tęstinius mokymus. Šiemet 

mokymai susidės š trijų modulių, 

pirmasis įvyks lapkričio paskutinį 

savaitgalį skautų name. Antrasis 

savaitgalis bus išvyka į 

kaimyninę šalį, apsistojant pas 

vietinius skautus ir mokantis su 

jais bendrauti, paţinti svetimą 

kultūrą, skautavimo principus. 

Trečiasis modulis vyks pavasario 

gale/vasarą, kurio metu dalyviai 

pristatys savo baigiamųjų 

projektų idėjas. 

  

 

 

 

 



 

 

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 

Skautų namo 

remontas Uţsakytos paletės. 

Paletės nušlifuotos ir 

nulakuotos. 

Suorganizuota talka skautų namo kiemui: 

padėjo PPS, Panevėţio sk. vyčių būrelis ir 

Kauno sk. vyčių draugovė. 

 

Pastatytas amfiteatras. 

  

 

Susitarta dėl ţalio kambario 

remonto. 

Beveik baigti darbai 

ţaliame kambaryje. 

  

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 

Paramos 

pritraukimas nac. 

renginiams 

Paramos paieška LS vadovų 

sąskrydţiui. 

Paramos nebuvo gauta  

Naujų narių paieška. 

   

Pagalba remontuojant skautų 

namą. 

     

Mokymų 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 

   

Pasiruošimas ir Mokymų skyriaus pristatymas 

vadovų sąskrydţio metu. 

   

Skautatinklyje publikuoti 2 išorinių mokymų 

pasiūlymai. 

   

Strateginis MS susitikimas su SS vedėja ir 

Tarybos strateginio komiteto nariais (S. 

Klumbyte ir T. Rakovu). Aptartos MS judėjimo 

kryptys ir vizijos. 

 

Administracinio 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 

Nacionalinės būstinės 

administravimas 

Persiųstos nac. būstinės ir Vilniaus 

skautų centro komunalinės sąskaitos ir 

pateikti nauji namo skaitliukų 

parodymai. 

 

Parengtos sąskaitos 

faktūros. 

 

Bendradarbiauta su nacionalinės 

būstinės remonto darbininkais. 

 

Atlikti kiti einamieji darbai, 

atsakyta į laiškus ir 

telefono skambučius 

 

Vykdytas namo uţimtumo 

administravimas. 

 

Atsiimti LS adresuoti 

siuntiniai ir išsiųsti 

registruoti laiškai. 

Kontakto su nariais 

palaikymas 

Atsakyta į paštu bei telefonu pateiktas 

narių uţklausas. 

 

Organizuota Sąskrydţio 

registracija. 



 

Bendrauta su organizacijos nariais dėl 

išlaidų kompensavimo administravimo. 

 

Atlikti kiti pasiruošiamieji 

sąskrydţio darbai. 

Tarybos posėdţių 

organizavimas Dalyvauta Tarybos posėdyje. 

Parengtas Tarybos 

XVIII-03 protokolas. 

 Organizacijos dokumentų 

archyvavimas ir 

administravimas Atlikti archyvavimo darbai. 

Uţregistruoti ir 

parengti dokumentai. 

 

Narystės administravimas Surinkti naujų narių ţiniaraščiai. 

Atnaujinta narystės 

duomenų lentelė. 

  



LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŢIO 

PROTOKOLO IŠRAŠAS 

 

2014 11 27 Nr. XIV-P-19 

Vilnius 

Posėdţio pirmininkė: Ieva Ţilinskienė 

Posėdţio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė 

 

Dalyvauja 7 LS pirmijos narių: 

Dalyviai: Milda Bacevičiūtė, Vaiva Juškevičiūtė, Justina Lukaševičiūtė, Akvilė Milkevičiūtė, 

Domas Nutautas,  Birutė Uţkurienė, Ieva Ţilinskienė, (Priedas Nr. 1). 

Svečiai: LS Tarybos pirmininkės pavaduotojas Tomas Broga 

Darbotvarkė: 

1. Dėl skyrių nuveiktų ir planuojamų darbų; 

2. Kiti klausimai.  

 

1. SVARSTYTA: Skyrių nuveikti ir planuojami darbai. 

Skyrių planuojami darbai (Priedas Nr. 3) 

 

Administracijos skyrius. 

Skyriaus nuveikti darbai 2014 10 14 – 2014 11 27 ataskaita (Priedas Nr. 2) 

 

Jaunimo programos skyrius. 

Skyriaus nuveikti darbai 2014 10 14 – 2014 11 27 ataskaita (Priedas Nr. 2) 

 

NUTARTA: Neskelbti konkurso, tačiau kas ketvirtį paskelbti rekomendacinio pobūdţio 

sueigų planus ketvirčiui, skatinančius bendruomeniškumą ir pilietiškumą. 

 

Komunikacijos skyrius. 

Skyriaus nuveikti darbai 2014 10 14 – 2014 11 27 ataskaita (Priedas Nr. 2) 

 

NUTARTA: Komunikacijos skyrius pasirūpins, kad po narių straipsniais skautai.lt būtų 

įtrauktas prierašas „Straipsnio kalba nėra redaguota. Lietuvos skautija neatsako uţ autoriaus 

nuomonę.“. 

 

Mokymų skyrius. 

Skyriaus nuveikti darbai 2014 10 14 – 2014 11 27 ataskaita (Priedas Nr. 2) 

 



NUTARTA: Ieva Ţilinskienė perduos mokymų skyriui sąrašus narių, kurie 2013 metais 

išklausė higienos, pirmos pagalbos ir turizmo mokymus. 

 

Suaugusiųjų skyrius. 

Skyriaus nuveikti darbai 2014 10 14 – 2014 11 27 ataskaita (Priedas Nr. 2) 

 

Vyriausioji skautininkė. 

Skyriaus nuveikti darbai 2014 10 14 – 2014 11 27 ataskaita (Priedas Nr. 2) 

 

Vyriausiosios skautininkės pavaduotoja nacionaliniams renginiams. 

Skyriaus nuveikti darbai 2014 10 14 – 2014 11 27 ataskaita (Priedas Nr. 2) 

 

Vyriausiosios skautininkės pavaduotoja kraštų seniūnams. 

Skyriaus nuveikti darbai 2014 10 14 – 2014 11 27 ataskaita (Priedas Nr. 2) 

 

Užsienio reikalų skyrius. 

Skyriaus nuveikti darbai 2014 10 14 – 2014 11 27 ataskaita (Priedas Nr. 2) 

 

 

2. SVARSTYTA: Kiti klausimai. 

2.1. Savanorių paieška. 

Pristato: Ieva Žilinskienė. 

 

NUTARTA: Komunikacijos skyrius paviešins skautai.lt sukurtą skyrelį savanoriams. 

Suaugusių skyrius per mėnesį praneš ar apsiims nuolatos atnaujinti savanorių skyrelį. 

 

2.2. Savanorystės sutartys. 

Pristato: Birutė Užkurienė. 

 

NUTARTA: Ieva Ţilinskienė perţiūrės savanorystės sutartis. 

 

2.3. Kitas posėdis. 

Pristato: Ieva Žilinskienė. 

Kitas posėdis vyks 2015 metų sausio 6 dieną, Kaune. 

 

Posėdţio pirmininkė     Ieva Ţilinskienė 

Posėdţio sekretorė       Justina Lukaševičiūtė 

  



Priedas Nr. 2 

Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus 

Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas darbas, 
priskiriamas kadencijos 
uždavinio įgyvendinimui 

Nuveikto darbo rezultatas (su 
komentarais) 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio 
įgyvendinimui 

Bendravimo 
užtikrinimas su 
LS kraštais 

2014 10 17 dalyvavimas 
Panevėžio krašto vadovų 
sueigoje ir Gabijos 
draugovės 20 metų 
gimtadienio šventėje. 

Pakviesti aktyvūs patyrę skautai 
prisijungti prie LS Pirmijos veiklos. 
Informuota apie organizacijos 
naujienas. Kraštas pakalbintas 
organizuoti LS Pavasario šventę. 

Spalio 29 d. - lapkričio 7 
d. - atostogos  

 

Kraštų seniūnų sueigos 
organizavimas 

2014 11 14-15 dalyvavau ir 
vedžiau kraštų seniūnų sueigą. 
Turinio apibendrinimas buvo 
siųstas elektroniniu laišku. 

Pagalba pasiruošiant 
parodai "Mokykla".  

Organizacijos 
atstovavimas 

2014 10 18 dalyvavimas 
SSO metinėje šventėje, 
Kaune.  

 

Parengtas 2015 m. 
veiklos planas. 

 

2014 11 12 dalyvavimas 
JRD organizuotuose 
mokymuose apie 
viešuosius pirkimus. 

Pagilintos kompetencijos 
vykdomų viešųjų pirkimų sferoje. 

Parengta veiklos 
ataskaita už 2014 m. 

 

2014 11 13 dalyvavimas 
Skautų paramos fondo 
pokylyje. 

 

Parengta finansinė ir 
veiklos ataskaita LR 
Krašto apsaugos 
ministerijai už vykdytą 
projektą. 

 

2014 11 14 kartu su T. 
Broga susitikimas su LSS 
Australijos regiono vadu 
Henriku Antanaičiu. 

Pasidalinta kas vyksta LS 
Šimtmečio tematika. Sudėlioti 
akcentai ir tolimesni darbai, kurie 
perduoti LS Šimtmečio darbo 
grupei. 

Parengti dokumentai 
tarpiniam atsiskaitymui 
projekte "Kritinis 
mąstymas". 

 

Pavaduotojos nacionaliniams renginiams ataskaita už nuveiktus darbus 

Skyriaus 
kadenciniai 
uždaviniai 

Nuveiktas darbas, priskiriamas 
kadencijos uždavinio 
įgyvendinimui 

Nuveikto darbo 
rezultatas (su 
komentarais) 

Einamieji darbai, nepriskiriami 
jokio uždavinio įgyvendinimui 

LS vadovų 
suvažiavimas 

Susisiekta su Kauno miesto 
Savivaldybe ir gautas patvirtinimas 
dėl patalpų vadovų Suvažiavimo 
rengimui 

 

Spalio 13-20 d. atostogos 

Konkursas 
Gražių dainelių 
daug girdėjau 

Nuolatos bendrauta su kraštais dėl 
dainų konkurso atrankinių turų 
kraštuose rengimo 

 

Spalio 24-26 d. dalyvauta 
išplėstiniame posėdyje 

 

Sudalyvauta Tauragės krašto dainų 
konkurso atrankiniame ture (2014 
11 22) 

 

Išsiųstas raštas Kauno 
arkivyskupijos kurijos Ekonomo 
tarnybai dėl Lietuvių Katalikų 
Religinės šalpos skirtos paramos 
pervedimo į LS sąskaitą  

 

Sudalyvauta Vilniaus krašto dainų 
konkurso atrankiniame ture (2014 
11 26) 

 

Parengti 2 projektai Lietuvių 
Katalikų Religinei šalpai dėl 
paramos dainų konkursui 



"Gražių dainelių daug girdėjau" ir 
pavasario šventei  

BTU Surasti LS atstovai BTU darbo 
grupėje, nuolat kontaktuojama ir 
dalijamasi darbais 

 

Parengta skautų šeimų stovyklos 
"Visi kartu" ataskaita Lietuvių 
Katalikų Religinei šalpai 

LS Pavasario 
šventė 

Aktyviai kontaktuota su kraštais dėl 
pavasario šventės organizavimo, 
lapkričio 10 d. www.skautai.lt 
paskelbtas Pavasario šventę 
organizuojantis kraštas - Panevėžio 
kraštas. 

 

Sudalyvauta skautų vadovų 
rekolekcijose Šiluvoje (2014 11 
7-9) 

   

Parengta 2014 m. pavaduotojos 
nac. renginiams ataskaita 

   

Parengtas 2015 m. pavaduotojos 
nac.renginiams veiklos planas 

   

Surastas rėmėjas Skautų 
paramos fondo Paramos 
pokyliui. Eimutis Kvosčiauskas 
įsteigė 2 bilietus į savo spektaklį 
aukcione 

   

Bendradarbiauta su Skautų 
paramos fondu organizuojant 
Paramos pokylį 

 

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 

    

   

Išrinktos temos metodinei knygai ir 
šiuo metu vyksta informacijos 
surinkimas 

   

Baigtas skautiško recepto 
konkursas (vyko iki 11 15) ir 
paskelbti laimėtojai, išsiųstos 
dovanos 

 

Komunikacijos 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 

Vidinė 
komunikacija Informacijos kanalų 

internete priežiūra 

Nuolatiniai straipsniai bei naujienos 
skautai.lt; kasdienė Facebook puslapio 
priežiūra 

 

 
Specialistas 

Trys skyriaus nariai aktyviai padeda 
realybės šou "Specialistas" komandai 

 

 
Naujienlaiškis Parengtas ir išsiųstas naujienlaiškis 

 Išorinė 
komunikacija 

Suorganizuotas interviu 
su Vilniaus skautais 

Du Vilniaus krašto skautai davė interviu 
portalui "Vilniaus gatvė" 

 



Kita 

Dalyvavimas JRD 
mokymuose apie 
komunikaciją, lobizmą 
bei interesų atstovavimą 

Mokymuose dalyvavo Akvilė. Kitą kartą 
prieš tokius mokymus verta gerai 
pasidomėti jų turiniu, nes šie mokymai 
būtų buvę naudingesni kraštų 
atstovams arba aktyviems patyrusiems 
skautams. 

 

 
Savanorystės skyrelis 

Parengtas Pirmijos savanorystės 
skyrelis skautai.lt 

 

 
JOTA Vilniuje 

Organizuota KS ir URS. KS narys 
Karolis Martinaitis - kontaktinis žmogus 
dėl kito LRMD renginio. 

  

Jaunimo programos 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 

Jaunimo 
programos 
vystymas 

Gintarė ir Domas susitikę 
aiškinosi patyrusių skautų 
suvažiavimo (PSS) 
koncepciją. 

Nuspręsta PSS metu rinkti 
būsimos pat. stovyklos štabą, 
kuris pakeistų iki šiol bandytą 
atgaivinti PST. 

Domas ir Simona dalyvavo 
išplėstiniame LS posėdyje. 

 

Paruoštas kvietimas į PSS 
Dalyvavo 43 pat. skautai iš įvairių 
kraštų. 

Po PSS paaiškėjo, jog nėra 
aiškūs įžodžio davimo 
nuostatai. LS'e apie pusę 
pat. skautų "pasižada 
tarnauti..", o ne "pasižada 
stengtis tarnauti..." 
 
Susisiekta su Ieva ir Benita 
dėl esamos problemos. 
Nuspresta susisiekti su LS 
Tarybos vidaus komitetu dėl 
pat. skautų įžodžio įtraukimo 
į nuostatus. 

 

Atnaujintas kvietimas į PSS, 
pridėta google forma 

Registracija aktyviai tęsiasi. 
Sužinom apie būsimas temas 
diskusijoms suvažiavimo metu. 

JPS vedėjas priklausė 
Vilniaus atrankinio GDDG 
konkurso komisijai. 

 

Pat. sk. įvykdžiusių praeitų 
metų konferencijos projektą 
"patyręs skautas - gamtos 
draugas" paieška. 

Fausta Roznytė pakviesta ir 
užregistruota "aktyvistės" teisėmis 
(nepraranda vietų Šiaulių kraštas) 

 
Stiprinti 
skyriaus 
veiklą 

Susisiekta su Ignu 
Markevičium dėl pagalbos 
su JPS dalimi draugininkų 
mokymuose. 

Užmegztas geras ryšys, tačiau 
Ignas dalyvauti negalėjo. 

 

 

Domas su Simona valandą 
laiko kalbėjo per skype apie 
skyriaus vedėjo pareigas, 
einamuosius klausimus, 
skyriuje esančių narių 
pozicijas. 

Domas geriau suprato esamą 
skyriaus situaciją, galimybes 
judėti toliau. 

 Jaunimo 
programos 
vystymas 

Pradėtas pildyti PSS 
programos tinklelis. 

Puikiai suplanuotos PSS veiklos, 
nebuvo laukimų ar vėlavimų. 

 

 

Draugininkų mokymuose Dovilė Šidlauskaitė sutiko 

 



pravestas JPS modulis. prisijungti prie skyriaus skautų 
amžiaus grupės. 

 

Domas ir Gintarė susitiko 
dėl artėjančio PSS. 

Užbaigtas pildyti programos 
tinklelis. Pasiskirstyta tolimesniais 
darbais. 

 

Stiprinti 
skyriaus 
veiklą 

Išsiųsti asmeniniai kvietimai 
pusei metų prisijungti prie 
skyriaus 9 Stasio Jameikio 
skautams vyčiams. 

4 atsakymai: 
- Br. Juozapas Marija - nori 
prisijungti, į pat. sk. suvažiavimą 
atvykti nepavyko, kontaktas 
užmegztas 
- Donatas Olsevičius - norėtų 
grįžti į skautavimą, tačiau nežino 
ką čia galętų duoti 
2 atsakė, kad negali prisidėti 

 
Jaunimo 
programos 
vystymas 

Patyrusių skautų 
suvažiavimas. 

- Išrinktas patyrusių skautų 
stovyklos štabas 
- Patyrusių skautų nuomonė dėl 
patyrimo laipsnių 

 

Stiprinti 
skyriaus 
veiklą 

Pakalbėta su Milda 
Navaslauskaite dėl 
galimybės prisijungti prie 
JPS patyrusių skautų 
grupės. 

Milda Navaslauskaitė prisijungė 
prie JPS. 
Sustiprėjo patyrusių skautų 
poskyris. 

 

Jaunimo 
programos 
vystymas 

Su Benita kalbėta apie 
jaunesniųjų skautų 
programos palaikymą. 

Idėja kitoms kaldėms pasigaminti 
skautišką stalo žaidimą. 
Ir jį padovanoti visiems (arba 
grečiausiai nario mokestį 
susimokėjusiems) jaunesniųjų 
skautų vienetams. 
Taip pat galimybę nusipirkti 
skautiškoje parduotuvėje. 
 
WOSM pvz.: 
http://scout.org/node/6307 

 

 

Su Benita ir Rūta Jurkšaite 
kalbėta dėl Lietuvos 
jaunimo dienų 2015 

LJD yra orientuotos į pat. sk. 
amžiaus grupės jaunimą ir vyks 
birželio 27-28 d. 
Galvota, kad galima įtraukti į pat. 
skautų vasaros stovyklą. 
 
Iškeltas pasiūlymas pat. sk. 
stovyklos štabui. 

 Naujų 
specialybių 
sukūrimas 

Specialybių ženkliukų 
įteikimo GDDG finalo metu 
derinimas. 

   

Užsienio ryšių 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 

 

Skautų Akademija Serbijoje Akademijoje Serbijoje 
dalyvavo Kornelijus Bertulis ir 
Saulius Arlauskas. Ataskaita ir 
įspūdžiai skautai.lt dar 
ruošiami. URS kuravo dalyvių 

Iš Europos skautų komiteto 
pasitraukė Lietuvos 
skautijos kontaktas Daggi 
Dagmawi Elehu. Daggi, dėl 
profesinių priežasčių, 



registraciją, informavimą prieš 
renginį. 

nebegalėjo skirti 
reikalaujamo laiko kiekio 
veikloms komitete. Vietoj jo 
komiteto nariu tapo Kevin 
Kkamilleri iš Maltos. Kevin 
ir bus LS kontaktu 
komitete, su kuriuo jau 
planuojame bendrą skype 
pokalbį. 

 

FOSE susitikimas Llietuvoje Europos skautų fondas po 
susitikimo Lietuvoje finišavo 
paremdami penkis projektus 
iš Telšių, Panevėžio, Kauno, 
Utenos ir Ukmergės. 
Neparemti du projektai bus 
patalpinti fondo puslapyje, kur 
bus viešai matomi ir prieinami 
paramai. 

Į WOSM pasaulinio lygio 
savanorių atranką 
užregistruotos Loreta 
Senkutė ir Giedrė 
Markuckaitė. 

Stiprinti vienetų 
tarptautiškumą 

VPD 

URS narė Barbora Drąsutytė 
baigė vykdyti Viso Pasaulio 
Draugo (VPD) specialybę 
vilkų gaujai iš Vilniaus. 
Sueigos vyko visą mėnesį, 
sueigose dalyvavo svečiai iš 
Švedijos ir Kinijos. Pagal šią 
praktiką yra koreguojama 
pilotinė VPD specialybė ir bus 
parengta metodika. Vasarį-
pavasarį URS toliau tęs 
bandomąsias sueigas su 
skautų ir pat.skautų amžiaus 
grupėmis. Reikia pagaminti 
specialybės emblemas. 

Einamieji darbai: Parengta 
metinė veiklos ataskaita 
suvažiavimui. Skyriaus 
vedėja Beatričė dalyvavo 
išplėstiniame Pirmijos ir 
Tarybos posėdyje. 
Bendraujama su trimis 
naujais URS savanoriais.  

Stiprinti vienetų 
tarptautiškumą 
bei poziciją 
Baltijos šalyse 

Baltic Jamboree 

BJam komanda plečiasi ir 
ruošia informaciją bei 
registracijos sistemą LS 
nariams. Kadangi estai 
pateikia mažai informacijos 
bei jokios registracijso anketą, 
komanda pati turi sugalvoti 
registracijos būdus, anketas 
bei kita. 

 Stiprinti vienetų 
tarptautiškumą 

World Scout Jamboree 
Japonija 

Delegacijos komanda 
sumaketavo spec. šventinę 
atvirutę, kurią komandos 
dalyviai pardavinės skautų 
draugams, siekiant surinkti 
lėšų kelionei. Atviručių 
gamybą remia "Iidėjų 
sektorius". 

 

URS tinklo 
palaikymas 

Skautų forumo mokymai Organizuojami Skautų forumo 
mokymai, skirti 17-25 metų 
nariams. Ššiuo metu yra 10 
užsiregistravusių dalyvių. 
Mokymai skirti papildyti 
nacionalinio lygmens 
savanorių gretas tarptautinio ir 
vietinio atstovavimo 

 



komandose bei suteikti jiems 
žinių pagrindą ir praktinių 
įgūdžių prieš pradedant 
įgyvendinti realias veiklas. 
Antroji mokymų dalis 
planuojama užsienyje. 

Stiprinti vienetų 
tarptautiškumą JOTA 

Spalio 18 dieną Vilniuje įvyko 
JOTA šventė kartu su VU 
radijo mėgėjais ir LRMD. 
Dalyavvo apie 20 skautų iš 
Vilniaus krašto.KS ir URS 
toliau bendrauja su LRMD 
(radijo megėjais). Karolis 
Martinaitis šiuo metu sutiko 
būti kontaktiniu LS asmeniu, 
bendraujant su radijo 
mėgėjais ir organizuoajnt 
bendras veiklas. Visą 
rguodžio mėnesį vaikai 
kviiečiami į veiklas VU radijo 
mėgėjų būstinėje.  

 

Informacijos 
sklaida Tarptautinis naujienlaiškis 

Paskutinįkart gegužės mėn 
išleistas naujienlaiškis 
nebeišėjo rugsėjį, nes URS 
savanorė, anksčiau jį 
kuravusi, dingo. Surasta nauja 
sesė šiuo metu rengia 
naujienas, kurios išeis 
gruodžio mėnesį. 

  

Mokymų 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 

Stiprinti 
žmogiškųjų 

išteklių vadybą 
organizacijoje. 

Draugininkų mokymai (1 
lygis, pradedantiesiems) 

16 mokymus baigusių esamų ir 
potencialių LS vadovų. Dalyviai 
apmokyti skautiškos veiklos 
organizavimo ir savanoriško 
darbo su jaunimu pagal 
skautiškus principus pagrindų. 

3 pasiruošiamieji susitikimai 
su draugininkų mokymų 
lektorių komanda. 

   

MS vedėjos susitikimas su 
lektoriumi P.Mikriukov aptarti 
buvusius užsakomuosius 
skiltininkų kursus ir skyriaus 
ateities veiklos planus. 

   

Parengtas 2015m. veiklos 
planas, pristatytas 
išplėstiniame posėdyje 

 

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 

 

SS prisidėjo prie seniūnų sueigos 
organizavimo, nagrinėjo seniūnų vaidmens 
klausimą ir mentorystės idėją. Taip pat 
priminė seniūnų ataskaitos formą ir 
išskaiškino, ar forma suprantama, ar kam 
nors kyla neaiškumų, ir atsakė į seniūnų 
klausimus. DIskusijų apie seniūnų vaidmenį ir 
mentorystės idėją rezultatai pateikti seniūnų 
sueigos ataskaitoje. 

 

Skautatinklyej patalpintas 
skelbimas, kad SS ieško 
duomenų 
administratoriaus. 
Atsileipusių kol kas nėra. 

Skyriaus veikla 
ir jos tęstinumo 
užtikrinimas 

Įvyko dvi skyriaus sueigos, įsivertinta 
praėjusių metų veikla, aptarta nauja 
strategija, išsikelti nauji tikslai (pateikti 2015 
m. LS strategijos dokumente), aptarti 
einamieji klausimai. 

  Konkursas 
"Tikrojo mazgo 
riteris" 

Pradėtas organizuoti vadovų konkursas 
"Tikrojo mazgo riteris". Kol kas nominuotos 
dvi vadovės: iš Telšių ir Tauragės kraštų. 

  

Projektas 
"Specialistas" 

Pakalbnėta su KS dėl tolesnio "Specialisto" 
vystymo, aptarta, kad bus interviu su visais 
dalyviais, bei tarpiniai prizai. 

  

Organizacijos 
savanorių 
analizė 

Paleista metinės ataskaitos-apklausos anketa 
draugininkams, šiuo metu užpildė 21 
vadovas, daugiausia - Vilniaus kr. ir jūrų 
skautų konferencijos. 

   


