
LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŢIO 

PROTOKOLO IŠRAŠAS 

 

2015 01 06 Nr. XIV-P-20 

Kaunas 

 

Posėdţio pirmininkė: Ieva Ţilinskienė 

Posėdţio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė 

 

Dalyvauja: 9 LS pirmijos nariai. 

Dalyviai: Milda Bacevičiūtė, Kornelijus Bertulis, Beatričė Leiputė, Vilma Lenkutytė, Justina 

Lukaševičiūtė, Benita Mincevičiūtė, Domas Nutautas, Akvilė Milkevičiūtė, Ieva Ţilinskienė 

(Priedas Nr. 1). 

Darbotvarkė: 

1. Dėl skyriaus nuveiktų ir planuojamų darbų; 

2. Dėl dainų konkurso „Graţių dainelių daug girdėjau“ 2015 m.; 

3. Dėl Lietuvos skautijos 2015 m. eilinio vadovų suvaţiavimo; 

4. Kiti klausimai. 
 

1. SVARSTYTA. Skyrių nuveikti ir planuojami darbai. 

Planuojami darbai (Priedas Nr. 2) 

Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3) 

 

Mokymų skyrius. 

Pristato: Milda Bacevičiūtė. 

Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3) 

2015 02 22 Kaune planuojami privalomieji higienos mokymai. Mokymų kaina – 10 EUR (Į 

kainą įskaičiuota mokymai, nakvynė ir kavos pertrauka).  

 

Jaunimo programos skyrius. 

Pristato: Domas Nutautas. 

Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3)  

 

NUTARTA: Domas Nutautas ir Milda Bacevičiūtė pasidomės galimybėmis kurti skautišką 

stalo ţaidimą bendradarbiaujant su „Brain Games“. 

 

Suaugusiųjų skyrius. 

Pristato: Ieva Žilinskienė. 

Skyriaus nuveikti darbai (Priedas Nr. 3). 

 



NUTARTA: Realybės šou „Specialistas“ nugalėtojų apdovanojimai š. m. sausio 17 dieną, 

reikia pasirūpinti prizais. 

Po realybės šou, specialybių informacija ir metodika turi būti susisteminta ir parengta 

viešam naudojimui (knygos, el. knygos ar kita forma). 

 

2. SVARSTYTA. Dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“ 2015 m. 

Pristato: Benita Mincevičiūtė. 

 

NUTARTA: Kornelijus Bertulis dėl paramos kreipsis į „Lazertron“, „Expedicija.lt“, 

„Miegantys drambliai“. 

Benita Mincevičiūtė pakvies Giedrių Vaidelį į Konkurso komisiją. 

Benita Mincevičiūtė susisieks su mokykla dėl tikslaus patalpų skaičiaus ir maitinimo 

konkurso metu. 

Akvilė Milkevičiūtė sukurs „Facebook“ renginį Konkursui ir pasirūpins renginio 

fotografavimu, filmavimu ir viešinimu. 

Justina Lukaševičiūtė ir Benita Mincevičiūtė pasirūpins padėkomis ir diplomais Konkurso ir 

konkurso „PATS PATS“ nugalėtojams. 

Konkurso komendantas, Simonas Krutulis, pasirūpins vėliavomis, tualetiniu popieriumi 

Konkurso metu. 

Benita Mincevičiūtė pasidomės reikalingu įgarsinimu ir ilgosios pertraukos programa 

(susisieks su Goštauta, Eičiūnų ansambliais). 

Ieva Ţilinskienė pasirūpins padėkos dovanomis komisijos nariams ir vedėjui (7 vnt.). 

 

3. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos 2015 m. eilinis vadovų suvažiavimas. 

Pristato: Benita Mincevičiūtė. 

 

NUTARTA: Benita Mincevičiūtė pasidomi viešbučių konferencijų salių ir furšeto kainomis. 

 

4. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

4.1. Kitas posėdis. 

 

NUTARTA: vasario 3 d., 18:30 val., Vilniuje.  

 

 

Posėdţio pirmininkė:        Ieva Ţilinskienė 

 

Posėdţio sekretorė:        Justina Lukaševičiūtė 

  



 

Priedas Nr. 2 

 

Eil. 

Nr. 
Užduotis Terminas 

Atsakingas 

asmuo 

Komentarai 

1 
Parengti skelbimą dėl 

privalomųjų higienos mokymų. 
Iki 2015 01 17 

Milda 

Bacevičiūtė 

Ţr. XIV-P-20 

protokolo 1 

punktą 

2 

Pasidomėti galimybėmis kurti 

skautišką stalo ţaidimą 

bendradarbiaujant su „Brain 

Games“. 

Iki 2015 02 03 

Domas 

Nutautas ir 

Milda 

Bacevičiūtė 

Ţr. XIV-P-20 

protokolo 1 

punktą 

3 
Pasirūpinti prizais Realybės šou 

„Specialistas“ nugalėtojams. 
Iki 2015 01 17 

Suaugusiųjų 

skyrius su 

Ieva 

Ţilinskiene 

Ţr. XIV-P-20 

protokolo 1 

punktą 

4 

Pasidomėti viešbučių 

konferencijų salių ir furšeto 

kainomis Suvaţiavimo 

vakarinei daliai. 

Iki kito posėdţio 
Benita 

Mincevičiūtė 

Ţr. XIV-P-20 

protokolo 3 

punktą 

5 

Pasirūpinti padėkos Konkurso 

dovanomis komisijos nariams ir 

vedėjui. 

Iki 2015 01 17 
Ieva 

Ţilinskienė 

Ţr. XIV-P-20 

protokolo 2 

punktą 

6. 

Pasidomėti reikalingu 

įgarsinimu ir ilgosios pertraukos 

programa. 

Iki 2015 01 17 
Benita 

Mincevičiūtė 

Ţr. XIV-P-20 

protokolo 2 

punktą 

7. 
Pasirūpinti padėkomis ir 

diplomais Konkurso ir konkurso 

„PATS PATS“ nugalėtojams. 

Iki 2015 01 17 

Justina 

Lukaševičiūtė 

ir Benita 

Mincevičiūtė 

Ţr. XIV-P-20 

protokolo 2 

punktą 

8. 
Pasirūpinti Konkurso 

fotografavimu, filmavimu ir 

viešinimu. 

Iki 2015 01 17 
Akvilė 

Milkevičiūtė 

Ţr. XIV-P-20 

protokolo 2 

punktą 

9. 
Kreiptis dėl paramos į 

„Lazertron“, „Expedicija.lt“, 

„Miegantys drambliai“. 

Iki 2015 01 17 
Kornelijus 

Bertulis 

Ţr. XIV-P-20 

protokolo 2 

punktą 

10. 

 

Pasirūpinti specialybių 

informacijos ir metodikos 
Iki 2015 02 03 Suaugusiųjų 

Ţr. XIV-P-20 

protokolo 1 



susisteminimu ir 

apipavidalinimu. 

skyrius punktą 

11. 

Susisiekti su R. Jurkšaite ir 

patyrusių skautų stovyklos 

organizatoriais dėl galimybės 

sujungti LJD ir Pat. skautų 

stovyklą. 

Iki 2015 02 03 
Domas 

Nutautas 

Ţr.XIV-P-19 

protokolo 1 

punktą. 

Jaunimo 

programos 

skyrius. 

12. 

Perţiūrėti patyrusių skautų 

suvaţiavimo nutarimus dėl 

naujos programos. 

Iki 2015 
Domas 

Nutautas 

Ţr.XIV-P-19 

protokolo 1 

punktą. 

Jaunimo 

programos 

skyrius. 

13. 

Perţiūrėti savanorystės sutartis. 

Iki 2015 02 03 

Ieva 

Ţilinskienė 

Ţr.XIV-P-19 

protokolo 2.2. 

punktą. 

14. 

Susisiekti su S. Bialoglovaite 

dėl receptų knygai. 

Iki 2015 02 03 

Vaiva 

Juškevičiūtė 

Ţr.XIV-P-19 

protokolo 1 

punktą. Vyr. 

skautininkės 

pavaduotoja 

kraštams. 

 

 

  



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 

2014 12 04 
dalyvavimas LSOAS 
posėdyje. 

Pristatyta dabartinė LS situacija. Dar kartą 
inicijuotas deklaracijos ir Šimtmečio 
susitarimo pasirašymas. Nuspręsta visų 
skautiškų organizacijų deklaraciją ir 
Šimtmečio susitarimą pasirašyti 2015 02 16. 

Parengta ir 
redaguota LS 
Pirmijos metinė 
veiklos ataskaita.  

 

2014 12 15 
susitikimas su 
Ţemaitijos skautų 
organizacijos vyr. 
skautininku A. 
Byčiumi. 

Kalbėta apie Skautybės Šimtmetį, bendras 
veiklas, LSOAS veiklas, deklaraciją. 
Suderintos pozicijos. 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uţdavinio 
įgyvendinimui. 

 

BTU ugnelės 
dalinimas 2014 12 
21-23 

Dalinta BTU ugnelė: Vilniaus Katedros 
aikštėje, Vilniaus m. savivaldybėje, LR 
Prezidentūroje, ŠMM, Ugdymo plėtotės 
centre, JRD, LIJOT'e. Dalinant ugnelę įvyko 
keli pokalbiai su LIJOT prezidentu M. 
Zakarka, Ugdymo plėtotės centro 
direktoriumi G. Vaideliu ir JRD direktoriumi 
M. Kuliavu. Pasidalinta kuo gyvena LS, kokie 
lūkesčiai, papasakota apie naują strategiją ir 
naujus iššūkius. Ugdymo plėtotės centras 
pakvietė dalyvauti jaunimo programos darbo 
grupėje.  

 Finansinio 
stabilumo 
užtikrinimas 

Parengtos 
ataskaitos. 

Parengtos tarpinė, ketvirčio ir metinės 
ataskaitos projektui "Skautiškas tiltas tarp 
Lietuvos ir išeivijos". 

 

 

Parengtas projektas 
su B. Mincevičiūte. 

Parengtas projektas Kultūros ministerijai 
konkursui "Graţių dainelių daug girdėjau 
2015" daliniam finansavimui. 

 

 

Parengtos 
ataskaitos. 

Parengtos projekto "Kritinis mąstymas" 
ataskaitos uţ spalio-gruodţio mėn. 

 

 

Parengtos 
ataskaitos. 

Parengta ketvirčio ir metinė JRD institucinio 
projekto ataskaitos. 

  

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 

Parengtas Suvaţiavimo 
skelbimas www.skautai.lt 

 

Parengtas projektas Kultūros 
ministerijai konkurso "Graţių 
dainelių daug girdėjau 2015" 
daliniam finansavimui. 



 

Išsiųstas laiškas LK 
Strateginės komunikacijos 
departamento direktoriui 
Sauliui Guzevičiui dėl 
pranešimo suvaţiavimo metu Laukiama atsakymo 

Ieškota Baltic Jamboree 
ambasadoriaus 
Marijampolės krašte 

Konkursas 
Gražių dainelių 
daug girdėjau 

Susisiekta su Šv. Mato 
gimnazijos direktoriumi dėl 
salės, sutartas susitikimas ir 
galutinis detalių suderinimas 

  

 

Sudalyvauta Panevėţio krašto 
atrankiniame ture (2014 11 
28) Atrinkti 4 kolektyvai 

 

 

Susisiekta su br. Pauliumi 
Tamole ir pasitikslinta dėl jo 
galimybės pravesti dainų 
konkurso finalą 

P. Tamolė dalyvaus ir 
praves konkurso finalą 

 

 

Susisiekta su AB "Skinija" bei 
UAB "Kaligrafas" dėl konkurso 
rėmimo 

"Skinija" ir "Kaligrafas" 
sutiko remti dainų 
konkursą savo 
produkcija bei 
finansiškai 

 

 

Susisiekta su S. Krutuliu dėl 
komendanto darbo. 

S. Krutulis bus 
konkurso 
komendantas. 

 BTU Nuolat palaikomas ryšys su 
LS atstovais darbo grupėje, 
sprendţiami einamieji darbai 

Pasirūpinta ţvakėmis 
BTU dalijimui Vilniaus 
katedros aikštėje 

 

 

Surastas LS atstovas laidai 
apie BTU Marijos radijuje 

Pokalbyje dalyvavo 
Vaiva Juškevičiūtė 

  

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 

   

Informacinis laiškas Kraštų 
seniūnams (2) 

   

Pokalbis Marijos radijuje apie 
Betliejaus taikos ugnį 

   
Dalyvavo BTU pamaldose. 

 

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 

Skatinti ir įvertinti 
savanorišką darbą 

Konkurso "Tikrojo mazgo 
riteris" organizavimas 

Nominuoti 12 vadovų 4 
nominacijose. Paskelbtas 

 



balsavimas. 

Stiprinti ţmogiškųjų 
išteklių vadybą 
organizacijoje 

SS sueiga - padėka uţ 
metų darbą. 3 skyriaus narės dalyvavo 

sueigoje. 
 

Kompetencijų 
įgijimo modelio 
įtvirtinimas 

Susirašinėjimas su 
vertėjomis "Skautų 
vadovo įgūdţių" 
leidiniams 

Viena profesionali vertėja galėtų 
išversti leidinį "Empower 
yourself", vertėja-praktikantė 
galėtų išversti vadovo įgūdţių 
knygelę. 

  

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. 

Padėjom P.Dabrilai 
parengti prezentaciją 
tartautiniam susitikimui. 

 
Specialistas 

Skyriaus nariai aktyviai padeda 
realybės šou "Specialistas" 
komandai. 

 

 
Naujienlaiškis 

Parengtas ir išsiųstas 
naujienlaiškis. 

 

 

Kalėdiniai sveikinimai 
nariams 

Parengti šventiniai sveikinimai 
mūsų nariams FB ir skautatinklyje 

 Kita 
Dalyvavimas 
išplėstiniame Jaunimo 
reikalų tarybos posėdyje 

Akvilė posėdyje atstovavo LS, 
pasisėmė idėjų įvairių LS projektų 
finansavimui, pakvietė KAM 
atstovą į LS vadovų suvaţiavimą. 

 

 

Skyriaus sueiga ir 
mokymai apie 
komunikacijos strategiją 

Įvyko LS Tarybos pirmininkės J. 
Astrauskaitės mokymai ir trumpa 
skyriaus sueiga po jų. Dalyvavo 4 
KS, 1 URS ir 1 AK nariai. 

 

 
BTU pagalba 

Įvairi pagalba su BTU akcijos 
organizavimu. 

  

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 

Stiprinti 
skyriaus 
veiklą / 
Jaunimo 
programos 
vystymas 

Pakalbėta su Aiste 
Praškevičiūte dėl galimybės 
prisidėti prie JPS jaunesniųjų 
skautų programos komandos 

- Aistė prisijungė prie 
jaunesniųjų skautų 
programos komandos, 
kurioje kol kas ji yra, tad yra 
lyg koordinatorė (apie tokią 
poziciją nekalbėta) 
- Pakalbėta apie stalo 

Kauno krašto vadovų 
posėdije trumpai pristatyta 
jaunimo programos vystymo 
kryptys. 
Parodytas "Learning by 
doing" pavyzdinis 
neskautiškas(!) video, kaip 



ţaidimų idėjas. Nutarta 
paieškoti vilkams tinkančių 
adaptuoti ţaidimų (galimai 
su daugiau judesio, kad kaip 
"Party Alias" vietoj "Alias") 

gerą mūsų metodo pavyzdį. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=g0O6VAbnDt8 

Jaunimo 
programos 
vystymas 

Susisiekta su Gabija 
Didţiokaite dėl galimybės 
prisidėti prie JPS skautų arba 
patyrusių skautų programos 
komandos 

Gabija prisijungė prie skautų 
programos komandos 

BTU ugnelės dalinimas su 
Pirmija. 

Jaunimo 
programos 
vystymas 

Išanalizoutas WOSM skilčių 
stalo ţaidimas 
(http://oldsite.scout.org/en/info
rmation_events/library/youth_p
rogramme/patrol_system_boar
d_game) 

Apie ţaidimą: 
- Ţaidimas ţaidţiamas 
sklitimis (bent dvi skiltys), 
todėl geriausiai būtų 
tinkamas skautų arba 
patyrusių skautų 
draugovėms. 
- Ţaidimo pabaigoje skiltis 
pasiekia tam tikrą rezultatą, 
kuris yra it "skiltiškumo" 
rodiklis. 
- Ţaidime numatyta, kad 
skiltis periodiškai ţaidţia šį 
ţaidimą ir siekia vis geresnio 
"skiltiškumo" rodiklio. 
 
Planai: 
- Susisiekti su kūrėjais dėl 
ţaidimo detalių patikslinimo, 
pateiktose taisyklėse ne 
viskas aišku 
- Išbandyti ţaidimą su 
patyrusių skautų ir skautų 
draugovėmis 

Derinama su SS ir Ieva dėl 
naujų specialybių emblemų 
gaminimo GDDG konkursui. 

Stiprinti 
skyriaus 
veiklą / 
Jaunimo 
programos 
vystymas 

Susitikta su Jore ir 
padiskutuota apie Jaunimo 
programos atnaujinimo 
strategiją 

 

Riedlentininko specialybės 
sukūrimas. 

Jaunimo 
programos 
vystymas 

Perţiūrėtos kelios paskaitos iš 
Pasaulinės skautų 
konferencijos Slovėnijoje apie 
jaunimo programą, 
Domėtasi įvairiais edukaciniais 
metodais. 

 

Patyrusių skautų štabo 
palaikymas. Gintarė dirba 
asmeniškai, Domas padeda 
Gintarei. 

Jaunimo 
programos 
vystymas 

Uţsiregistruota į TEDxVilnius 
Kids 

   

 

 



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 

Stiprinti vienetų 
tarptautiškumą 

World Scout 
Jamboree 
Japonija 

Toliau vyksta darbas delegacijos 
komandoje. Baigėsi pilnamečių 
savanorių registracija, 
uţregistruoti trys savanoriai. 
Taip pat delegacijoje yra du 
vaikų vadovai. Oficiali dalyvių 
registracija vyksta iki kovo 
mėnesio, šiuo metu yra keturi 
dalyviai. Vyksta atviručių 
pardavimas, uţ surinktas lėšas 
bus finansuojama dalis 
delegacijos išlaidų. 

Skyriaus narys P.Dabrila 
dalyvavo LiJOT ir Baltarusijos 
Nac. Jaunimo tarybos susitikime, 
kuriame atstovavo LS, 
papasakojo apie organizacijos 
veiklas bei bendradarbiavimą su 
Baltarusijos skautais. 

Stiprinti vienetų 
tarptautiškumą 
bei poziciją 
Baltijos šalyse 

Baltic Jamboree 

Toliau vyksta darbas delegacijos 
komandoje. Parengta medţiaga 
ambasadoriams. Šiuo metu jau 
įvykę susitikimai su BJam 
ambasadoriais (kraštų atstovais) 
Panevėţyje ir Šiauliuose. 
Planuojami susitikimai ir kituose 
kraštuose, kol kas neturime 
ambasadorių Tauragėje ir 
Alytuje. Šiuo metu į stovyklą yra 
uţsiregistravę: 17 dalyvių, 2 
vadovai ir 2 savanoriai. Visi 
dalyviai iš Marijampolės. 

Europos skautų fondui pateikta 
LS Kauno krašto Nemuno tunto 
projekto "Skrajūnė" ataskaita. 
Projektas buvo finansuotas 
birţelio mėnesį. Projektas 
sėkmingai įgyvendintas. 

Stiprinti vienetų 
tarptautiškumą 
bei poziciją 
Baltijos šalyse 

Roverway 2016 

Prie skyriaus prisijungusi naujoji 
narė sesė Inga Rainytė tapo 
Roverway 2016 stovyklos, kuri 
vyks Prancūzijoje, delegacijos 
atstove. Inga toliau rūpinsis 
informacijos apie stovyklą 
sklaida bei komandos rinkimu. 

Pateiktas oficialus narystės 
sustabdymo raštas ICCS. 
Planuojamas skype pokalbis su 
organizacijos vadovais dėl 
galimos tolimesnės narystės 
stabdymo būdų. 

Informacijos 
sklaida 

Komunikacija su 
uţsienio 
skautiškomis 
organizacijomis 

Išsiųstos elektroninės Kalėdinių 
ir Naujametinių sveikinimų 
atvirutės uţsienio skautiškoms 
organizacijoms ir pavieniams 
asmenims - kontaktams. 

11 Vilniaus skautų dalyvavo 
susitikime su skautais iš 
Nebraskos, JAV ambasadoje 
Vilniuje. Susitikimo metu 
vadovas J.Sideravičius pristatė 
Llietuvos skautiją ir jos veiklas. 
Dalyviai ţaidė lietuviškus-
amerikietiškus ţaidimus, 
bendravo bei keitėsi atributika. 
URS kontaktavo su ambasada, 
surado susitikimo dalyvius ir 
atsakingą vadovą. 

Informacijos 
sklaida 

Tarptautinis 
naujienlaiškis 

Atsinaujino ir išėjo gruodţio 
mėnesio naujienlaiškis apie 

BTU ugnelės dalinimas su 
Pirmija 



artėjančius tarptautinius 
renginius. Naujienlaiškį paruošė 
ir toliau ruoš nauja URS narė 
sesė Agnė Dambrauskaitė, šiuo 
metu gyvenanti Škotijoje. 

URS tinklo 
palaikymas 

Skautų forumo 
mokymai 

Gruodţio mėn. įvyko pirmoji 
Skautų forumo 2015 dalis. 
Dalyvavo apie 14 dalyvių iš 
Vilniaus, Šiaulių (1), 
Marijampolės (1), Kauno (1). 
Dalyviai parengė tris jaunimo 
įgalinimo projektus, kurių 
kuravimu uţsiims forumo 
mokymų vedėjai. Planuojama 
antra dalis nukelta į rudenį. 
Kitąmet galimai nevyks naujos 
kartos mokymai, o vyks antroji 
šių metų dalis. Svarstoma šiuos 
mokymus daryti kas dvejus 
metus. 

  

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 

IT priežiūra Išspręsta problema Kartu su D. Nutautu išspręstos 
serverio problemos, dėl ko nuo 
metų pradţios būtume likę be LS 
puslapių ir el. pašto dėţučių. 

  

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 

   
Išsiųsti Jamboree rėmimo atvirutes 

   

Surasta parama GDDG konkurso: 
UNO parkas, Pik-nik, Flinto leidykla, 
Alma litera, Skinija, Kaligrafas, 
Tarzanija, Šviesos leidykla. 

 

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 Susisiekta su UAB "Verslo Suderinti mokymai vasario 22d. Vedėja dalyvavo Lijot 



ţmogiškųjų 
išteklių vadybą 

aljansas" dėl privalomųjų 
higienos mokymų 

pravedimo 

(po suvaţiavimo), ~24 dalyvius, 7 
eur ţmogui, vieta - skautų namas. 
Reikia Pirmijos patvirtinimo. 

padėkos vakare 

   

Vedėja dalyvavo BTU 
ekumeninėse 
pamaldose 

 

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 

Bendravimas su 
nariais Kalėdiniai sveikinimai 

nariams 

Išsiųsti Kalėdiniai 
sveikinimai ir dovanos 
nariams. 

Parengtos sąskaitos 
Raudonajam kryţiui ir 
nariams. 

 
Narystės patvirtinimas 

Išsiųstos SMS ţinutės 
nariams susimokėjusiems 
nario mokestį uţ 2015 m.  

Nacionaliniai M. Maţvydo 
bibliotekai perduota skautiškos 
literatūros 4 knygos po du 
egzempliorius ir 2 diskus 
fondui. 

   

Administruota nacionalinė 
būstinė. 

Narystė Parengtas ir paskelbtas 
sąrašas vienetų 
susimokėjusių nario 
mokestį uţ 2015 m. 

 
Atlikti einamieji darbai. 

 

Išsiųstos paţymos 
kraštams apie vienetus 
turinčius balso teisę. 

 

Parengti dokumentai projektų 
konkursams. 

 

Išsiųsti prašymai 
kraštams dėl vienetų 
ţiniaraščių patikslinimo. 

 

Parengtas raštas šimtmečio 
monetai. 

 

Atnaujintas kontaktų 
ţemėlapis norintiems 
tapti nariais. 

 

Parengta 2014 metų namo 
finansinė ataskaita ir 
palyginimas su 2013 metais. 

 

Parengti struktūrinių 
vienetų paţymėjimai. 

 

Parengti ir išsiųsti prašymai 
GDDG paramai gauti. 

Skyriaus 
administravimas 

Parengta metinė 
ataskaita. 

  

 

Parengtas Pirmijos 
protokolas. 

  

 

Parengti nauji įgaliojimai 
veiklos tęsimui. 

   



LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŢIO 

PROTOKOLO IŠRAŠAS 

 

2015 02 03 Nr. XIV-P-21 

Vilnius 

 

Posėdţio pirmininkė: Ieva Ţilinskienė 

Posėdţio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė 

 

Dalyvauja: 8 LS pirmijos nariai. 

Dalyviai: Milda Bacevičiūtė, Barbora Drąsutytė, Vaiva Juškevičiūtė, Justina Lukaševičiūtė, 

Domas Nutautas, Akvilė Milkevičiūtė, Dovilė Vinkevičiūtė, Ieva Ţilinskienė (Priedas Nr. 1). 

Darbotvarkė: 

1. Dėl skyriaus nuveiktų ir planuojamų darbų; 

2. Dėl Lietuvos skautijos 2015 m. eilinio vadovų suvaţiavimo; 

3. Kiti klausimai. 
 

1. SVARSTYTA. Skyrių nuveikti ir planuojami darbai. 

Planuojami darbai (Priedas Nr. 2) 

Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3) 

 

Vyriausioji skautininkė. 

Pristato: Ieva Žilinskienė. 

Nuveikti darbai (Priedas Nr. 3) 

 

NUTARTA. Ieva Ţilinskienė perduos potencialių specialybių instruktorių kontaktus Dariui 

Laurinavičiui ir Dovilei Vinkevičiūtei. 

 

Mokymų skyrius. 

Pristato: Milda Bacevičiūtė. 

Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3) 

 

NUTARTA. Akvilė Milkevičiūtė paskelbs reklamą dėl registracijos į mokymus. Milda 

Bacevičiūtė susisieks su Lina Rinkauskaite dėl privalomųjų mokymų galimybių Pavasario 

šventės metu. 

Milda Bacevičiūtė pasidomės ar organizacija galėtų ir kokiomis sąlygomis pati vesti 

privalomuosius mokymus. 

 

 

Jaunimo programos skyrius. 



Pristato: Domas Nutautas. 

Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3)  

 

NUTARTA: Akvilė Milkevičiūtė ir Domas Nutautas parengs pasiūlymus nariams, kaip 

švęsti B. P. gimtadienį. 

Ieva Ţilinskienė paieškos ţmogaus, kuris galėtų kurti skautų komiksus. 

 

Suaugusiųjų skyrius. 

Pristato: Dovilė Vinkevičiūtė. 

Skyriaus nuveikti darbai (Priedas Nr. 3). 

 

NUTARTA: Ieva Ţilinskienė susisieks su Aušrine Minciene dėl naujos savanorystės 

sutarties sukūrimo, sutartis turi būti skirta organizacijos nariams virš 18 metų ir turėti 

atskirus priedus pagal einamas pareigas. 

Jaunimo programos skyrius pradės kurti specialybių metodiką. Justina Lukaševičiūtė 

pasidalins su Pirmija gerąsias specialybių įgyvendinimo uţsienio patirtis. 

 

 

2. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos 2015 m. eilinis vadovų suvažiavimas. 

Pristato: Ieva Žilinskienė. 

 

NUTARTA: Justina Lukaševičiūtė parengs darbų lentelę Suvaţiavimui.  

Visi Pirmijos nariai po Suvaţiavimo susirenka į LS nacionalinę būstinę. 

 

3. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

3.1. Kitas išplėstinis posėdis su LS Taryba. 

Pristato: Ieva Žilinskienė. 
 

 

Posėdţio pirmininkė:        Ieva Ţilinskienė 

 

Posėdţio sekretorė:        Justina Lukaševičiūtė 

 

 

 

 

Priedas Nr. 2 

 

Eil. 

Nr. 
Užduotis Terminas 

Atsakingas 

asmuo 
Komentarai 

1 Perduoti instruktorių kontaktus. - 
Ieva 

Ţilinskienė 

Ţr.XIV-P-21 

protokolo 1 

punktą. 

Vyriausioji 



skautininkė. 

2 
Paskelbti privalomųjų mokymų 

reklamą. 

Iki 2015 02 10 

 

Akvilė 

Milkevičiūtė 

Ţr.XIV-P-21 

protokolo 1 

punktą. Mokymų 

skyrius. 

3 

Pasidomėti galimybe vesti 

privalomuosius mokymus per 

Pavasario šventę. 

Iki kito Pirmijos 

posėdţio 

Milda 

Bacevičiūtė 

Ţr.XIV-P-21 

protokolo 1 

punktą. Mokymų 

skyrius. 

4 

Pasidomėti galimybėm patiems 

vesti privalomuosius mokymus 

vadovams. 

Iki kito Pirmijos 

posėdţio 

Milda 

Bacevičiūtė 

Ţr.XIV-P-21 

protokolo 1 

punktą. Mokymų 

skyrius. 

5 
Rekomendacijos kaip švęsti 

B.P. gimtadienį. 
Iki 2015 02 22 

Akvilė 

Milkevičiūtė 

ir Domas 

Nutautas 

Ţr.XIV-P-21 

protokolo 1 

punktą. Jaunimo 

programos 

skyrius. 

6. Skautiškų komiksų kūrimas. Iki pavasario  
Ieva 

Ţilinskienė 

Ţr.XIV-P-21 

protokolo 1 

punktą. Jaunimo 

programos 

skyrius. 

7. 
Atnaujinti savanorystės sutartis. 

Iki 2015 02 10 
Ieva 

Ţilinskienė 

Ţr.XIV-P-21 

protokolo 1 

punktą. 

Suaugusiųjų 

skyrius. 

8. 
Specialybių metodika. 

- 
Domas 

Nutautas 

Ţr.XIV-P-21 

protokolo 1 

punktą. 

Suaugusiųjų 

skyrius. 

9. Parengti LS suvaţiavimo darbų 

lentelę. 
Iki 2015 02 10 

Justina 

Lukaševičiūtė 

Ţr.XIV-P-21 

protokolo 2 

punktą.  

 

 



Priedas Nr. 3 

Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos 
prioritetas Strategijos 

uždavinys 

Nuveikta 
veikla ir jos 
rezultatai 

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio uždavinio 
įgyvendinimui 

   

Uţpildyta viešųjų pirkimų ataskaita uţ 2014 m. 

   

2015 01 16 pasirašyta Jungtinės veiklos notarinė sutartis su 
VŠĮ Skautų slėnio stovyklavietė. Pradėta derinti LS indėlį į 
stovyklavietę 2015 m.  

   

Pagalba organizuojant nacionalinius renginius: "Graţių dainelių 
daug girdėjau", LS eilinį vadovų suvaţiavimą. 

   

Parengtas projektas Erasmus+ "Jaunimo programos 
kongresas". 

   

2015 01 23 susitikimas su LJS Dyvytis kontrolės komisijos 
pirmininku T. Jurkuvėnu dėl galimo organizacijų 
bendradarbiavimo ir bendrų veiklų gairių nustatymo 2015 m. 

   

2015 01 24 dalyvavimas LS Tarybos posėdyje. Pristatyta LS 
2014 m. veiklos ataskaita, patvirtinta LS Tarybos ir bus 
teikiama tvirtinti LS Suvaţiavimui. Patvirtintas JPS vedėjas 
Domas Nutautas. Pristatyta LS finansinė padėtis.  

   

2015 01 31 dalyvavimas Jūrų skautų konferencijos posėdyje. 
Paraginta deleguoti narius į LS Tarybą, pristatyta LS strategija, 
stovyklos Skautai neskautams. Susipaţinta su jūrų skautų 
veiklos planu 2015 m. 

   

2015 02 03 susitikimas su Mobilizacijos ir pilietinio 
pasipriešinimo departamento prie KAM mobilizacinio ir pilietinio 
pasipriešinimo rengimo skyriaus vedėja A. Kaladţinskiene ir 
vyr. specialistu J. Širvinsku. Sutarta abiem šalim pasirengti 
tikslingam bendradarbiavimo sutarties pasirašymui su LR 
Krašto apsaugos ministerija, kurioje būtų įvardinti konkretūs 
punktai ir veiklos, kaip: specialistų pagalba LS viešinimo srityje, 
specialybių kūrime ir įgyvendinime, materialinės paramos 
gavime kraštų stovykloms ir t.t. Planuojamas sutarties 
pasirašymas 2015 m. geguţės mėn.  

 

Suaugusiųjų skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos prioritetas 
Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla ir jos 
rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio įgyvendinimui 

#1 PRIORITETAS. 
Jaunimo programa, 
ugdanti pilietiškumą, 
bendruomeniškumą ir 
skatinanti jaunų ţmonių 
įsitraukimą 

1.3. UŢDAVINYS. 
Vykdyti jaunimo 
programos 
įgyvendinimo 
stebėseną 

Tyrime sudalyvavo 24 
vadovai iš Vilniaus, 
Marijampolės, 
Panevėţio, Kauno, 
Telšių, Utenos, Šiaulių 
krašto ir jūrų skautų 
konferencijos. 
Daugiausia - Vilniaus 
krašto. Tyrimo 

Konkursas "Tikrojo mazgo 
riteris": buvo nominuoti 13 
vadovų, laimėjo 6 iš Vilniaus ir 
Marijampolės kraštų. 



duomenys dar 
neanalizuoti. 

#2 PRIORITETAS. 
Suaugusių ţmonių 
savirealizacija per 
savanorystę 

2.3. UŢDAVINYS. 
Ţmogiškųjų išteklių 
valdymo sistema: 
mokymų programa 
suaugusiems, 
dirbantiems su 
ţmogiškaisiais 
ištekliais 

Parengtos gairės 
savanorių skelbimui, 
nusiųstos visų kraštų 
seniūnams. 

Vadovų oazė LS dainų 
konkurse: buvo suorganizuota 
ir jaukiai įrengta klasė, vadovai 
galėjo atsigeti kavos, arbatos, 
pasivaišinti uţkandţiais, 
pabendrauti. Buvo sudarytas 
susitikimųsu LS Pirmijos skyrių 
vedėjais grafikas, susitikimas 
įvyko su URS (pristatyta Baltic 
Jamboree), JPS, PPS.  

#4 PRIORITETAS. Naujų 
narių pritraukimas 

4.1. UŢDAVINYS. 
Uţtikrinti sklandų 
suaugusių ţmonių 
įvedimą 

Veikla "Seniūnų sueigos 
metu pristatyti mentorių 
idėją ir paraginti 
pagalvoti apie ţmones 
kraštuose" įvyko dar 
2014m. lapkritį.  

  

Komunikacijos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos prioritetas 

Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla ir jos 
rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio 
įgyvendinimui 

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

1.4. UŽDAVINYS. 
Užtikrinti 
metodinės 
informacijos 
pasiekiamumą 
vadovams 

Atlikta ir LS Tarybai pristatyta 
2014 m. LS komunikacijos 
kanalų analizė, kuri bus 
kartojama kas ketvirtį. Joje 
analizavome FB bei Skautai.lt 
naujienų aktualumą, šių kanalų 
sąsajas bei lanktytojų 
demografiją bei elgseną. 
Analizės dėka geriau supratome 
informacijos sklidimą bei su tuo 
susijusias problemas, 
pastebėjome dalykų apie 
kuriuos anksčiau negalvojome; 
pvz., LS FB bei skautai.lt 
lankytojų amţiaus skirtumus. 

Susitikta su Egle 
Mikeliūnaite, su ja 
aptartos idėjos 
skautai.lt turiniui, jo 
patrauklumo bei 
aktualumo didinimui. 

   

Parengtas ataskaitinis 
leidinys suvaţiavimo 
delegatams. 

   

GDDG komunikacija - 
bendravimas su 
ţiniasklaida (rezultatai - 
straipsnis "Kauno 
diena" bei trumpas 
pristatymas LRT ryto 
laidoje), renginio 
įamţinimas, pagalba 
per ir po renginio. 



   

Išsiųstas naujienlaiškis 
vadovams. 

   

Priţiūrimas LS FB bei 
skautai.lt 

   

Atgaivinta LS 
Instagram paskyra. 

 

Užsienio ryšių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos prioritetas 
Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla ir jos 
rezultatai 

Einamieji darbai, nepriskiriami 
jokio uždavinio įgyvendinimui 

1. Jaunimo programa, 
ugdanti pilietiškumą, 
bendruomeniškumą ir 
skatinanti jaunų 
žmonių įsitraukimą 

1.2. Įvesti 
tarptautiškumo 
dimensiją į 
jaunimo 
programą 

s. Barbora Drąsutytė tęsia 
VPD specialybės veiklas ir 
pradeda specialybines 
sueigas su skautų amţiaus 
grupe. Specialybė taip pat 
bus išbandoma su 
pat.skautais pavasarį. 
Remiantis praktiniais 
pastebėjimais, bus parengta 
metodinė medţiaga VPD 
specialybei vykdyti. 

WSJ. Delegacija planuoja 
susitikimą vasario 6 d. Kaune. 

  

JPS ir URS deleguojama s. 
Barbora Drąsutytė dalyvaus 
kovo mėn. Nyderlanduose 
vyksiančiame WOSM 
renginyje "Partnership 
event". Renginio tikslas 
kuruoti ir skatinti 
partnerystes tarp 
organizacijų. Tikimasis 
renginio rezultatas - nauja 
iniciatyva, projektas, skirtas 
tarptautinės dimensijos 
skatinimui jaunimo 
programoje. Pvz. 
interaktyvus ţaidimas 
iScout, nereikalaujantis 
didelių išlaidų. Kelionės 
išlaidas ir dalį dalyvio 
mokesčio finansuoja 
Erasmus+ programa. 

BJam. Įvyko stovyklos 
pristatymas GDDG konkurso 
metu vadovų oazėje. Pratęsta 
registracija, šiuo metu delegaciją 
sudaro apie 88 ţmonės. Įvyko 
ambasadorių pristatymai 
devyniuose kraštuose (Utenos 
ambasadorė pristatymą vykdys 
elektroniniu būdu). Šiuo metu 
renkami atsiliepimai iš 
ambaadorių. Ruošiami laiškai ir 
informacija uţsiregistravusiems. 
Darbai stringa, nes estai 
nepateikia jokios papildomos 
informacijos, darbus vykdo 
paskutinę minutę (pvz. 
ketvirtadienį pakviečia į 
susitikimą Taline sekmadienį; 
atšaukė pastovyklių guru, kai 
juos jau suradome).  

  

naujas skyriaus narys 
Ţygimantas Varanauskas 
kuruoja iššūkių ir kitų 
tarptautinių iniciatyvų 
perţiūrą, kurios galėtų būti 
panaudotos LS. Kol kas 
veikla dar neįsibėgėjo. 

Komunikacija. Išleistas sausio 
mėnesio naujienlaiškis 
"Tarptautinės galimybės"; 
kuruojama FB grupė; siunčiami 
pranešimai kraštų seniūnams; 
kita;  

   

Uţpildyti Erasmus+ partnerystės 
dokumentai kitų metų 
Akademijai 2015. 



   

Intercamp. Surasta lietuvių 
delegacija į tarptautinę stovyklą 
Intercamp Lenkijoje birţelio 
mėnesį. Bendraujama su lenkais 
dėl dalyvių finansavimo - lenkai 
paruošė projektą Lietuvos-
Lenkijos bendradarbiavimo 
fondui, LS tapo projekto 
partneriu. GDDG metu susitikta 
su delegacijos vadove Julija 
Jaselskyte. Delegaciją sudaro 
16-18 metų amţiaus pat.skautai 
iš įvairių kraštų. 

   

Vasario 20 d. Kaune vyks 
skyriaus narių, delegacijų 
vadovų ir kitų LS tarptautininkų 
susitikimas. Susitikimo tikslas - 
gyvai aptarti einamuosius 
reikalus, aptarti tarptautiškumo 
padėtį ir veiklas ateinantiems 
trejiems metams. 

 

Paramos pritraukimo skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos 
prioritetas 

Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla ir 
jos rezultatai 

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio 
uždavinio įgyvendinimui 

   

Parengtas projektas LR Krašto apsaugos 
ministerijai (Aistė Lukaševičiūtė) 

 

Mokymų skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos 
prioritetas 

Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla ir jos rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio 
įgyvendinimui 

#2 PRIORITETAS. 
Suaugusių žmonių 
savirealizacija per 

savanorystę 

2.2 Nuolatinio 
vadovų 
tobulėjimo 
sistemos 
vystymas 

Organizuojami privalomieji higienos ir 
pirmosios pagalbos mokymai: suderinta 
su įgaliota mokymus vedančia ir 
paţymėjimus išduodančia įstaiga, 
parengtas informacinis skelbimas, 
vedama registracija, rūpinamasi reklama. 

  

Administracinio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos prioritetas 

Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla ir jos 
rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio 
įgyvendinimui 

#2 PRIORITETAS. 
Suaugusių ţmonių 

Techninio ir 
informacinio 

Parengta 2015 m. narystės 
analizė. 

Administruota LS 
nacionalinė būstinė. 



savirealizacija per 
savanorystę 

palaikymo 
savanoriams 
uţtikrinimas 

  

Palaikyta "Laimingo 
skautuko" linija. 

Suorganizuotas LS 
Tarybos posėdis ir jo 
protkolavimas. 

  

Išsiųstas naujienlaiškis ir 
bendrauta su nariais dėl 
nacionalinių renginių 
klausimų. 

Parengti raštai dėl LS 
vadovų suvaţiavimo. 

   

Suteiktos konsultacijos ir 
pagalbiniai darbai 
organizacijos nariams. 

 



LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŢIO 

PROTOKOLO IŠRAŠAS 

 

2015 03 10 Nr. XV-P-01 

Vilnius 

 

Posėdţio pirmininkė: Ieva Ţilinskienė 

Posėdţio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė 

 

Dalyvauja: 9 LS pirmijos nariai. 

Dalyviai: Milda Bacevičiūtė, Kornelijus Bertulis, Vaiva Juškevičiūtė, Justina Lukaševičiūtė, 

Domas Nutautas, Akvilė Milkevičiūtė, Eglė Šidlauskaitė, Dovilė Vinkevičiūtė, Ieva Ţilinskienė 

(Priedas Nr. 1). 

Svečiai: Tomas Čebatorius, Rūta Šmitaitė 

Darbotvarkė: 

1. Dėl skyriaus nuveiktų ir planuojamų darbų; 

2. Dėl Lietuvos skautijos Pirmijos veiklos; 

3. Kiti klausimai. 
 

1. SVARSTYTA. Skyrių nuveikti ir planuojami darbai. 

Planuojami darbai (Priedas Nr. 2) 

Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3) 

 

 

2. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos Pirmijos veikla. 

Pristato: Ieva Žilinskienė. 

 

NUTARTA: Organizuoti LS Pirmijos veiklą pagal strateginę schemą (Priedas Nr. 2). 

 

3. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 
3.1. SVARSTYTA. Kitas posėdis. 

Pristato: Ieva Ţilinskienė. 

NUTARTA: Kitas posėdis š.m. balandţio 10 - 12 d. 

 

 

Posėdţio pirmininkė:        Ieva Ţilinskienė 

 

Posėdţio sekretorė:        Justina Lukaševičiūtė 
 



Priedas Nr. 3 

 

 

Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos 
prioritetas 

Strategijos uždavinys 
Nuveikta veikla ir jos 
rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio įgyvendinimui 

#7 PRIORITETAS. 
Versli 
organizacija 

7. Uţtikrinti stabilų 
finansavimą baziniam 
organizacijos veiklos 
administravimui 
(Svarbiausių asmenų DU, 
patalpų išlaikymas, ryšiai, 
buhalerinės ir IT paslaugos, 
suvaţiavimo 
organizavimas, Pirmijos ir 
Tarybos posėdţiai). 

Parengtas projektas 
2015-2016 m. Jaunimo 
reikalų departamentui dėl 
institucinės paramos 
organizacijai. 

Kovo 2-10 d. atostogos 

#7 PRIORITETAS. 
Versli 
organizacija 

7. Uţtikrinti stabilų 
finansavimą baziniam 
organizacijos veiklos 
administravimui 
(Svarbiausių asmenų DU, 
patalpų išlaikymas, ryšiai, 
buhalerinės ir IT paslaugos, 
suvaţiavimo 
organizavimas, Pirmijos ir 
Tarybos posėdţiai). 

2015 02 09 susitikimas su 
VŠĮ Vilniaus skautų 
centro direktore dėl 
bendradarbiavimo 
sutarties tarp LS ir VSC 
atnaujinimo, sąlygų 
nustatymo. 

Parengtas aiškinamasis 
raštas Vaikų teisių apsaugos 
tarnybai dėl vasarą 
publikuoto straipsnio 
www.delfi.lt dėl vištų kirtimo 
skautiškoje stovykloje. 

#6 PRIORITETAS. 
Organizacijos 
valdymo 
efektyvumo 
užtikrinimas 

 

Sukurta nauja Pirmijos 
valdymo schema 
efektyviam strategijos 
įgyvendinimui. 

2015 02 11 susitikimas su 
Jaunimo reikalų 
departamento darbuotoju J. 
Meldţiuku dėl galimybės LS 
dalyvauti Jaunimo garantijų 
iniciatyvų projekte. 
Nuspręsta atsisakyti siūlymo, 
nes tai neatneša naudos 
organizacijai, ne ta tikslinė 
grupė su kuria dirbame.  

#5 PRIORITETAS. 
Skautybės 
šimtmetis 

5.1. Prisidėti prie skautiškų 
organizacijų vienybės 
puoselėjimo 

2015 02 11 dalyvavimas 
LSOAS posėdyje. 
Išnagrinėta ir sudėliota 
galutinė skautiškų 
organizacijų deklaracija, 
kuri bus pasirašoma 2015 
03 11, Vilniuje. 

Pagalba organizuojant LS 
vadovų suvaţiavimą. 

   

2015 02 19 dalyvavimas 
LIJOT vadovų klube, kuriame 
buvo pristatyti ateinantys 
renginiai, įvyko organizacijų 
susipaţinimas. 

 



Pavaduotojos nacionaliniams renginiams ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos 
prioritetas 

Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla ir jos 
rezultatai 

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio 
uždavinio įgyvendinimui 

   

Suorganizuotas LS vadovų suvaţiavimas 

   

Parengtas nac.renginių pristatymas 
Suvaţiavimo dalyviams 

 

Suaugusiųjų skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos prioritetas 
Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta 
veikla ir jos 
rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio uždavinio 
įgyvendinimui 

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

  

Tęsti darbai dėl specialybių. 
Susitikimas su Domu Nutautu, 
Darium Laurinavičiui ir Milda 
Bacevičiūtė. 

#2 PRIORITETAS. Suaugusių žmonių 
savirealizacija per savanorystę 

  

Surastas ţmogus, kuri 
analizuos draugininkų, 
tuntininkų anketas. 

#4 PRIORITETAS. Naujų narių 
pritraukimas 

  

Skyriaus sueiga. 

   

Susitikta su A. Paltaroku, 
sutarta paskelbti iki 10 
straipsnių apie skautus. 

 

Komunikacijos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos prioritetas 
Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla 
ir jos rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio 
įgyvendinimui 

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

1.6. Uţtikrinti patogų 
metodinės 
informacijos 
pateikimą vadovams 

Pagalba JPS; KS 
sesių pradėta 
Tikro Skauto 
rubrika 

Išsiųstas naujienlaiškis 
vadovams 

   

Rūpinamasi skautai.lt 
turiniu 

   

Rūpinamasi LS 
paskyromis  

   

Pribaigtas ataskaitinis 
leidinys vadovams 

   

BP gimtadienio ir 
suvaţiavimo 
komunikacija 

   

Parengti straipsniai iki 
BP su E. Mikeliūnaitė 

 



Jaunimo programos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos 
prioritetas 

Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla ir jos rezultatai 

Einamieji 
darbai, 
nepriskiriami 
jokio uždavinio 
įgyvendinimui 

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

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

Per LS vadovų suvaţiavimą parodyti 
jaunimo įgalinimą demonstruojantys 
filmukai, trumpai pristatyta jaunimo 
programos kryptis. 

Su Darium 
Laurinavičiu ir 
SS skyriaus 
vedėja sueigos 
metu 
išsiaiškinom 
specialybių 
situaciją. 
Aptarėme 
tolimesnę veiklą. 
Pasiskirstėme 
darbus ir 
atsakomybes. 

 

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

Urtė Penkauskaitė sutiko prisijungti prie 
JPS patyrusių skautų programos 
komandos. 

JPS vedėjas 
konsultavosi su 
PwC konsultantu 
(Petru Nutautu) 
dėl pirmijos 
struktūros 
efektyviam 
strategijos 
įgyvendinimui. 
 
Pastebėta, kad 
skyriai yra 
skirtingų tipų. 
Turime tris į 
konkretų 
vartotoją 
nukreiptus 
skyrius: 
JPS, SS, URS. 
Ir keturis 
funkcinius 
skyrius: 
MS, PPS, ŪS, 
KS. 

 

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

JPS vedėjas pradėjo tvarkytis dokumentus, 
bilietus į Antaliją, Turkiją (8th European EM 
Forum) 

JPS vedėjas 
atnaujino LS 
Pirmijos 
ataskaitos failą, 
kad būtų galima 
lengviau ir 
greičiau 
pasirinkti 
strategijos 
prioritetą ir 
uţdavinį. 



 

1.2. Skatinti 
tarptautinę 
skautišką veiklą 

JPS vedėjas dalyvavo URS sueigoje, 
planavo bendrų strategijos uţdavinių 
vykdymą. 

JPS vedėjas 
dalyvavo 
"Ţaliose 
vyšniose", kur 
kandidatams į 
patyrusius 
skautus 
pasakojo apie 
skautavimo 
prasmę, teisingą 
jaunimo 
programą. 

 

1.2. Skatinti 
tarptautinę 
skautišką veiklą 

Su URS narės Birutės Taraskevičiūtės 
pagalba į skautai.lt įkeltas kvietimas 
registruotis į Agorą 2015. 
 
Agoroje uţsiregistravo Eglė Šidlauskaitė 

Lauryna Balsytė 
prisijungė prie 
JPS jaunesniųjų 
skautų amţiaus 
grupės komiksų 
piešimui. 

 

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

Kandidatai į vyr. skautus Julita Gudlenkytė 
ir Mindaugas Rimkus sutiko prisijungti prie 
JPS kuriant pilietiškumą ir aktyvumą 
skatinantį veiklos paketą jaunesniesiems 
skautams, skautams ir patyrusiems 
skautams. 
 
Darbą galite sekti: 
http://goo.gl/nuoqWY 
 
Pavasario paketą ţadame patalpinti į 
skautai.lt kovo pradţioje. 

 

 

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

Su URS narės Birutės Taraskevičiūtės 
pagalba į skautai.lt įkeltas kvietimas 
registruotis į Agorą 2015. 
 
Straipsnis persiųstas skautams 
akademikams. 

 

 

1.4. Stiprinti 
jaunimo įgalinimą  

Sueiga su Gintare Staugaityte apie 
patyrusių skautų štabo veiklą, būsimą ţygį. 
 
Paruošėme einamiesiems darbams skirtą 
dokumentą Google diske. 

 

 

1.4. Stiprinti 
jaunimo įgalinimą  

Skype sueiga su patyrusių skautų štabu 
apie darbų tvarką, esamą padėtį. 

 

 

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

Skautai.lt patalpintas straipsnis 
rekomenduojantis kovo 11-osios 
paminėjimo būdus. 
 
http://www.skautai.lt/index/article/id/2208 
 
JPS vedėjas Kauno krašto vadovų 
posėdyje plačiau papasakojo apie 
rekomendacijas. 

 



 

Užsienio ryšių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos prioritetas 
Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla ir jos 
rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio uždavinio 
įgyvendinimui 

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

1.2. Skatinti 
tarptautinę 
skautišką 
veiklą 

Toliau vyksta VPD specialybės 
veiklos: Vilniuje vyksta 
bandomosios sueigos su 
skaučių draugove. Sueigas 
veda B.Drąsutytė. 

vasario 20 d. Kaune įvyko 
skyriaus narių ir kitų 
tarptautininkų tinklo narių 
susitikimas. Susitikime 
dalyvavo 11 ţmonių. Susitikimo 
metu aptarta LS strateginis 
tarptautiškumo prioritetas ir 
išsigrynintos ateinančių metų 
veiklos. 

  

Vadovų suvaţiavimo metu 
skyriaus narės B.Drąsutytė ir 
I.Rainytė vykdė vadovų 
apklausą apie tarptautiškumą jų 
vykdomoje skautų programoje. 
Po suvaţiavimo buvo sukurta ir 
išplatinta analogiška 
elektroninė anketa. Rezultatai 
apibendrinti ir išsiųsti Pirmijai, 
Tarybai. Bendrai, rezultatai 
patvirtino keltas hipotezes apie 
tarpkultūriškumo dimensiją 
skautų veikloje. Šie rezultatai 
patvirtina, jog išsikeltas 
strateginis prioritetas atitinka 
realius organizacijos narių 
poreikius. Taip pat remiantis 
vadovų nuomone, galima 
detalizuoti programos trūkumus 
bei reikalingas priemones 
keliamiems lūkesčiams 
pasiekti. 

Baigėsi Bjam registracija. Šiuo 
metu vyksta registracijos 
anketų ir dalyvio mokesčio 
pavedimų etapas, tad narių vis 
po kelis atkrenta. Galop, 
tikimės turėti ne maţiau 100 
ţmonių. Stovyklos statistiką 
vadovų suvaţiavime pristatė 
delegacijos vadovas Šarūnas 
Montvilas. Delegacija planuoja 
sekančius ţingsnius ir toliau 
sėkmingai valdo didţiausią 
delegaciją LS istorijoje.  

   

Komunikacija. Išleisti vasario ir 
kovo mėnesio naujienlaiškis 
"Tarptautinės galimybės"; 
kuruojama FB grupė; siunčiami 
pranešimai kraštų seniūnams; 
kita; Pradėti teminiai straipsniai 
skautai.lt apie WOSM. 

   

Uţpildyti Erasmus+ 
partnerystės dokumentai 
National Youth Councils 
representatives susitikimui 
Portugalijoje spalį. 

   

Įvykdyta atranka į Vokietijos 
skautų renginį Vokietijoje 
balandţio-geguţės mėn. 
Atrinkti dalyviai: I.Rainytė 



(delegacijos vadovė), 
T.Gurskis, M.Paulauskaitė, 
E.Šidlauskaitė ir 
U.Skorupskaitė. Renginį 
finansuoja Vokietijos skautų 
organizacija ir dalyviai. 

   

Toliau bendraujama su 
penkiais Europos skautų fondo 
finansuotais projektais: 
surinktos tarpinės ataskaitos. 
Remiantis jomis, parengta 
angliška prezentacija, 
apibendrinanti tarpinius 
projektų rezultatus, 
įgyvendintas veiklas. 
Prezentacija išsiųsta fondo 
nariams. 

   

Koordinuojamas WOSM 
komiteto nario Kevin Camilleri 
vizitas; Global assessment 
procesas Lietuvos skautijoje; 
narystės sustabdymas ICCS ir 
kiti einamieji darbai. 

 

Ūkio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos 
prioritetas 

Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla ir 
jos rezultatai 

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio 
uždavinio įgyvendinimui 

   

Sudaryta sutartis su AB TEO dėl interneto 
tiekimo nacionalinėje būstinėje. 

     

Mokymų skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos prioritetas 
Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla ir jos 
rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio įgyvendinimui 

#2 PRIORITETAS. 
Suaugusių žmonių 
savirealizacija per 

savanorystę 

2.2. Nuolatinio 
vadovų tobulėjimo 
sistemos vystymas 

Privalomųjų mokymų 
organizavimas, lektorių 
paieška 

  

Administracinio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos prioritetas 
Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla ir jos 
rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio 
įgyvendinimui 

#1 PRIORITETAS. Jaunimo 1.6. Uţtikrinti Išsiųsti kvietimai nariams Organizuota 



programa, ugdanti pilietiškumą, 
bendruomeniškumą ir 
skatininati jaunų žmonių 
įsitraukimą 

patogų metodinės 
informacijos 
pateikimą 
vadovams 

dalyvauti LS Suvaţiavime. 
Taip pat išsiųsta 
informacija apie 
suvaţiavimo dokumentus, 
eigą. 

Suvaţiavimo 
registratūra, 
Sekretoriatas, 
patalpas. 

  

Išsiųstas naujienlaiškis 
nariams. 

Padėta organizuoti 
privalomieji mokymai. 

   

Susisiekta su 
teisininke ir sutvarkyti 
organizacijos įstatai. 

   

Parengti einamieji 
dokumentai, 
išrašytos sąskaitos. 

   

Pradėta organizuoti 
tarybos išplėstinį 
posėdį. 

   

Parengti Pirmijos ir 
Suvaţiavimo 
protokolai. 

 



LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŢIO 

PROTOKOLO IŠRAŠAS 

 

2015 04 25 Nr. XV-P-02 

Panevėţys 

 

Posėdţio pirmininkė: Ieva Ţilinskienė 

Posėdţio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė 

 

Dalyvauja: 6 LS pirmijos nariai. 

Dalyviai: Beatričė Leiputė, Justina Lukaševičiūtė, Domas Nutautas, Eglė Šidlauskaitė, Dovilė 

Vinkevičiūtė, Ieva Ţilinskienė (Priedas Nr. 1). 

Darbotvarkė: 

1. Dėl skyriaus nuveiktų ir planuojamų darbų; 

2. Kiti klausimai. 
 

1. SVARSTYTA. Skyrių nuveikti ir planuojami darbai. 

Planuojami darbai (Priedas Nr. 2) 

Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3) 

 

Vyriausioji skautininkė. 

Pristato: Ieva Ţilinskienė. 

Nuveikti darbai (Priedas Nr. 3) 

 

 

Jaunimo programos skyrius. 

Pristato: Domas Nutautas. 

Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3)  

 

Komunikacijos skyrius. 

Pristato: Eglė Šidlauskaitė. 

Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3)  

 

Uţsienio ryšių skyrius. 

Pristato: Beatričė Leiputė. 

Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3)  

 

Administracijos skyrius. 

Pristato: Justina Lukaševičiūtė. 

Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3)  



 

Suaugusiųjų skyrius. 

Pristato: Dovilė Vinkevičiūtė. 

Skyriaus nuveikti darbai (Priedas Nr. 3). 

 

 

2. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

2.1. Kitas posėdis. 

Pristato: Ieva Ţilinskienė. 
Planuojama data posėdţiui š. m. geguţės 21 diena, Vilniuje. 

 

Posėdţio pirmininkė:        Ieva Ţilinskienė 

 

Posėdţio sekretorė:        Justina Lukaševičiūtė 

 

 



Priedas Nr. 3 

Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos 
prioritetas 

Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla ir 
jos rezultatai 

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio uždavinio 
įgyvendinimui 

   

AS deklaracijos pasirašymas 

   

2015 03 11 susitikimas su N. Malkevičiene 

   

2015 03 12 susitikimas su LS nacionalinės 
būstinės ūkvedţiu K. Bertuliu dėl pareigybinių 

   

2015 03 12 susitikimas su LS buhalteriu dėl 
darbo ateinančiais metais 

   

Parengtas projektas JRD "Bendradarbiaukime ir 
draugaukime" (išeivių projekto veiklos) 

   

KAM sutartis pasirašyta 

   

AS posėdis 

   

Jūrų skautų gimtadienis 

   

Panevėţio sezono atidarymas 

   

Išplėstinio turinio organizavimas 

   

Lijot'o darbo grupė 03.30  

   

Lijot'o konferencija 04.01.-04.02 "Jaunimo NVO ir 
valdţios sektorių partnerystė" 

   

Skype call su Rakučiu dėl KAM'o  

   

Parengtos sąmatos pagal patvirtintą JRD 
institucinį projektą ir išeivių projektą 

   

Padaryti namų darbai Lijot'o darbo grupės 

   

ŢŪM susitikimas dėl "Augink savo kraštą" 

 

Jaunimo programos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos prioritetas 
Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla ir 
jos rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio įgyvendinimui 

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

1.4. Stiprinti jaunimo 
įgalinimą  

Savaitgalinis renginys 
su patyrusių skautų 
štabu. Išspręstos 
pagrindinės 
organizacinės 
problemos. 

AS deklaracija 

 

1.3. Atnaujinti 
jaunimo programą 
pagal organizacijos 
tikslus didinant 
veiklos patrauklumą 

Pradėtas daryt pirmo 
jaunesniųjų skautų 
komikso scenarijus, 
iliustravimas. 

Ketvirčio ataskaitos 
pildymas 



nariams. 

  

Nakvynės, transporto 
derinimas dėl 8th 
European EM Forum. 

Su Visvaldu Varţinsku 
sutarta dėl sueigos - 
paskaitos Kauno krašto 
skautams dėl naujo tunto 
įkūrimo. 

  

Pilietinio pasirengimo 
programos griaučių 
formavimas su Tadu 
Kavaliausku ir Tomu 
Čebatorium. 

Išplėstiniame pirmijos ir 
tarybos posėdyje su 
strateginiu komitetu 
perţiūrėti nuveikti ir 
planuojami darbai, sutarti 
pagrindiniai akcentai. 

  

Pasiruošimas seniūnų 
sueigai - apie 
"budėjimą" 

  

Užsienio ryšių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos prioritetas 
Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla ir jos 
rezultatai 

Einamieji darbai, nepriskiriami 
jokio uždavinio įgyvendinimui 

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

1.2. Skatinti 
tarptautinę 
skautišką 
veiklą 

VPD specialybė: Baigtos 
specialybės sueigos su 
skaučių draugove Vilniuje. Iki 
šiol sėkmingai specialybę 
išlaikė 16 vilkų ir skautų. 
s.B.Drąsutytė parengė 
specialybės metodikos 
juodraštį, remiantis patirtimi 
vykdant sueigas. Ššiuo metu 
ieškoma pat.skautų 
draugovė, norinti inicijuoti 
sueigas ir siekti VPD 
specialybės. 

BJAM: Delegacijos komanda 
Š.Montvilas, R. Pozniakovas ir 
stovyklos štabo narė 
M.Paulauskaitė dalyvavo 
susitikime Tartu, Estijoje. 
Susitikimo metu aptarta detali 
stovyklos programa, kiti 
techniniai klausimai. Iš viso 
stovyklos mokestį sumokėjo: 88 
dalyviai, 12 vadovų, 15 
savanorių, 1 delegacijos 
vadovas, 2 pastovyklių guru. 

   

WSJ: pasibaigus registracijai, 
stovyklos mokestį sumokėjo: 2 
dalyviai, 2 IST, 1 delegacijos 
vadovas. 

   

Išleistas balandţio mėnesio 
naujienlaiškis, kuruojamos 
naujienos skautai.lt ir FB 
paskyroje. 

   

Erasmus+: pasirašytos 
partnerystės vadovų mokymams 
Bulgarijoje; skautų centrų 
vadovų susitikime Čekijoje 
(dalyvaus J.Dragūnas), 
Sscouting Train Orchestra 
vagono tesiąmajam projektui;  

   

Europos savanorių tarnyba 
(EST): išsiaiškinta, jog LS 
baigėsi siunčiančios 



organizacijos akreditacija. 
Sieksime gauti naują akreditaciją 
artimiausiam terminui spalio 1 
dieną. s. Silvija Bialoglovytė, 
norinti savanoriauti Bulgarų 
skautų organizacijoje, projekte 
dalyvaus kaip org. SALTES 
siunčiama savanorė, kurie sutiko 
vietoj LS tapti projekto 
partneriais. Dokumentai 
pasirašyti, lauksime agentūros 
sprendimo. 

 

Suaugusiųjų skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos prioritetas 
Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla ir jos 
rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio įgyvendinimui 

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

1.5. Vykdyti 
jaunimo 
programos 
įgyvendinimo 
stebėseną 

Padaryta seniūnų ir 
draugininkų anketų duomenų 
analizė: palyginti dviejų metų 
kraštų seniūnų ataskaitų 
duomenys, panagrinėti 
draugininkų atsakymai. 
Draugininkų anketos analizė 
davė daug įţvalgų apie kitokį 
klausimų formulavimo 
patobulinimus. Padaryti 
grafikai, kol kas Pirmijai ir 
Tarybai nepateikta.  

Sudalyvauta AS 
deklaracijos pasirašymo 
renginyje 

#4 PRIORITETAS. Naujų 
narių pritraukimas 

 

Atsirado vienas savanoris per 
skelbimą savanoryste.lt, dirba 
su seniūnų ir draugininkų 
anketų duomenų analize. 

Susitikimas su Alku 
Paltaroku ir Egle 
Šdliauskaite (KS vedėja) dėl 
skautų populiarinimo 
visuomenėje. Aptartas 
straipsnių planas, nutarta 
organizuoti skautiškų 
nuotraukų parodą Siemens 
arenoje balandţio 28-
geguţės 28. Derinami su 
tuo susiję darbai. 

   

Skype call su Švedijos 
skautų organizacija dėl 
Baltic Value Based 
Leadership mokymų ir 
galimų partnerių iš Lietuvos. 

 

Komunikacijos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos prioritetas 
Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla ir jos 
rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio 



įgyvendinimui 

#2 PRIORITETAS. Suaugusių 
žmonių savirealizacija per 
savanorystę 

2.4. Techninio ir 
informacinio 
palaikymo 
savanoriams 
uţtikrinimas 

2% akcija: parengtos 
instrukcijos ir padėkos 
atvrutės 

Predėtas 
bendradarbiavimo 
dialogas su Šaulių ir 
Ateitininkų 
organizacijomis 

#4 PRIORITETAS. Naujų narių 
pritraukimas 

4.4. Pasiekti 
augimo tikslus 

Parengtos ppt 
prezentacijos, pradėtas 
bendravimas dėl skautus 
reprezentuojančio filmuko 
sukūrimo 

Kiekvieną dieną 
atnaujinama LS 
facebook paskyra 

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

1.6. Uţtikrinti 
patogų metodinės 
informacijos 
pateikimą 
vadovams 

Atlikta pirmojo ketvirčio 
komunikacijos kanalų 
analizė. Trūksta išvadų.  

Indėlis organizuojant 
„Skautai neskautams“ 
parodą 

   

Parengti trys Lietuvos 
skautiją 
reprezentuojantys 
stendai 

   

Išėjimai į spaudą: 
„Skautai - neskautams“ 
ir Pavasario šventės 
tema 

   

Parengtas balandţio 
mėnesio naujienlaiškis 
vadovams 

   

Kiekvieną dieną 
priţiūrimas skautatinklis 

 

Administracinio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos 
prioritetas 

Strategijos uždavinys 
Nuveikta veikla ir jos 
rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio 
įgyvendinimui 

#2 PRIORITETAS. 
Suaugusių žmonių 
savirealizacija per 
savanorystę 

2.4. Techninio ir informacinio 
palaikymo savanoriams 
uţtikrinimas 

2% akcija: išsiųsti 
laiškai, parengtos 
instrukcijos, parengtos 
padėkos atvirutės 

AS deklaracija 

  

Parengti įgaliojimai 
kraštų seniūnams dėl 
stojimo sutarčių 
pasirašymo 

Išrašytos ir priimtos 
sąskaitos faktūros 

  

Suteikta pagalba 
nariams dėl skautai.lt ir 
skautiškų paštų 
administravimo. 

Parengti prašymai 
pavasario šventei ir 
patyrusių skautų 
stovyklai 

  

Parengti ir išsiųsti Parengti pirmijos 



naujienlaiškiai ir 
Velykiniai sveikinimai 
nariams ir partenriams. 

tarybos protokolai 

  

Parengta veiklos 
ataskaita WOSM 

Padėta organizuoti 
Tarybos ir Pirmijos 
išplėstinį posėdį 

#7 PRIORITETAS. 
Versli organizacija 

7. Uţtikrinti stabilų finansavimą 
baziniam organizacijos veiklos 
administravimui (Svarbiausių 
asmenų DU, patalpų išlaikymas, 
ryšiai, buhalerinės ir IT 
paslaugos, suvaţiavimo 
organizavimas, Pirmijos ir 
Tarybos posėdţiai). 

Padėta rengti projektai: 
Kultūros ministrų tarybai, 
Vydūno fondui, 
Erasmus+ Parengtas 
projektas Reliniginės 
šalpos fondui 

Parengti einamieji 
dokumentai, raštai, 
sutartys, atlikti kiti 
biuro darbai 

  

Uţregistruoti ir patvirtinti 
LS įstatai 

Parengtos ir išsiųstos 
padėkos organizacijos 
rėmėjams, draugams, 
renginių 
organizatoriams. 

  

Padaryta atributikos 
inventorizacija. 

Parengta I ketvirčio 
ataskaita 

  

Pardavinėta atributika 
Suvaţiavimo metu ir 
parengta pardavinėti 
Pavasario šventės metu 

Pagalba organizuojant 
valtininkų, 
privalomuosius 
mokymus 

  

Padarytas WOSM prekių 
ir uniformų uţsakymai 

Pagalba organizuojant 
Pavasario šventę 

  

Pradėti pasiruošimo 
darbai organizacijos 
auditui 

Bendravimas su KPKC 

#3 PRIORITETAS. 
Narystės vertė 

3.1. Sustiprinti narystės LS 
vertinimą narių tarpe 

Administruotas nario 
mokestis ir suteikta 
narytės informacija 
Pavasario šventės 
dalyvių registracijai 

Parengti dokumentai 
LiJOT asamblėjai 

   

Sutvarkytas rūsys, 
namo archyvai, namo 
santechnikos einamieji 
darbai. 

   

Tvarkytas namo vidus 
ir išorė 

   

Administruoti namo 
renginiai 

  



LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŢIO 

PROTOKOLO IŠRAŠAS 

 

2015 05 21 Nr. XV-P-03 

Vilnius 

 

Posėdţio pirmininkė: Ieva Ţilinskienė 

Posėdţio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė 

 

Dalyvauja: 6 LS pirmijos nariai. 

Dalyviai: Milda Bacevičiūtė, Beatričė Leiputė, Justina Lukaševičiūtė, Domas Nutautas, Benita 

Mincevičiūtė, Ieva Ţilinskienė (Priedas Nr. 1). 

Svečiai: Milda Kulakauskaitė. 

Darbotvarkė: 

1. Dėl skyriaus nuveiktų ir planuojamų darbų; 

2. Dėl Lietuvos skautijos 2015 m. vadovų sąskrydţio; 

3. Dėl Lietuvos skautijos 20 gimtadienio; 

4. Kiti klausimai. 
 

1. SVARSTYTA. Skyrių nuveikti ir planuojami darbai. 

Planuojami darbai (Priedas Nr. 2) 

Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3) 

 

Vyriausioji skautininkė. 

Pristato: Ieva Ţilinskienė. 

Nuveikti darbai (Priedas Nr. 3). 

Pavasario šventės įvertinimas (Priedas Nr.4).  

NUTARTA.  

Justina Lukaševičiūtė parengs apklausas dėl Pirmijos posėdţio ir nacionalinio savanorių 

savaitgalio. Taip pat LS kraštų stovyklų lankymo grafiką. 

Skyrių koordinatoriai parengs narių sąrašą ir atsiųs jį administracijos skyriui. 

Eglė Šidlauskaitė ir Ieva Ţilinskienė susisieks su Panevėţio kraštu dėl Pavasario šventės 

ataskaitos, gerosios patirties perdavimo. 

 

Ţmogiškųjų išteklių skyrius. 

Pristato: Milda Bacevičiūtė. 

Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3). 

 



NUTARTA. Ţmogiškųjų išteklių skyrius susisieks su Vaiva Juškevičiūte dėl leidţaimų 

knygų turinio, kad knygos nebūtų tokios pačios. 

 

 

Jaunimo programos skyrius. 

Pristato: Domas Nutautas. 

Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3)  

 

NUTARTA. Domas Nutautas, Ieva Ţilinskienė ir Eglė Šidlauskaitė paskelbs informaciją dėl 

knygos Rudyard Kipling „Dţiunglių knyga“ įsigijimo sąlygų bei paskelbs informaciją iš 

knygos „Jaunesniųjų skautų vadovo knyga“ kaip suderinti šių knygų veiklą vienete. 

 

Komunikacijos skyrius. 

Pristato: Eglė Šidlauskaitė. 

Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3)  

 

NUTARTA. Eglė Šidlauskaitė parengs patyrusių skautų stovyklos kvietimą vadovams. 

Eglė Šidlauskaitė suderins reklamos „Augink“ turinį, modelius (įtrauks jaunesniuosius 

skautus) 

 

 

2. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos 2015 m. vadovų sąskrydis. 

Pristato: Benita Mincevičiūtė. 

 

NUTARTA. Justina Lukaševičiūtė parengs registracijos formą. Benita Mincevičiūtė 

rūpinasi rėmėjais ir svečiais. Ţmogiškųjų išteklių skyrius rūpinasi prgrama. 

 

3. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos gimtadienis. 

Pristato: Benita Mincevičiūtė. 

 

NUTARTA. Benita Mincevičiūtė ir Dovilė Vinkevičiūtė susisieks su LR Seimo 

administracija dėl patalpų. 

Benita Mincevičiūtė atliks konferencijos pasiruošimo darbus (furšetas, koncertas, atributika, 

kavos pertraukos, rėmėjai). 

 

4. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 
Kitas posėdis birţelio 17 dieną. 

 

 

Posėdţio pirmininkė:        Ieva Ţilinskienė 

 

Posėdţio sekretorė:        Justina Lukaševičiūtė 

 

 

 

 



Priedas Nr. 2 

 

Eil. 

Nr. 
Uţduotis Terminas 

Atsakingas 

asmuo 
Komentarai 

1 Parengti apklausas 2015 05 30 
Justina 

Lukaševičiūtė 

Ţr. XV-P-03 

protokolo 1 

punktą 

2 
Parengti stovyklų lankymo 

grafiką 
2015 05 30 

Justina 

Lukaševičiūtė 

Ţr. XV-P-03 

protokolo 1 

punktą 

3 PŠ ataskaita ir geroji patirtis 2015 08 22 

Ieva 

Ţilinskienė ir 

Eglė 

Šidlauskaitė 

Ţr. XV-P-03 

protokolo 1 

punktą 

4 
Susisiekti su V. Juškevičiūte dėl 

knygų leidimo 
2015 08 22 ŢIS 

Ţr. XV-P-03 

protokolo 1 

punktą 

5 
„Dţiunglių knyga“ viešinimo ir 

informacijos platinimo 
2015 05 30 

Domas 

Nutautas, 

Ieva 

Ţilinskienė ir 

Eglė 

Šidlauskaitė 

Ţr. XV-P-03 

protokolo 1 

punktą 

6. 
Kvietimas į Pat. Skautų 

stovyklą vadovams 
2015 05 30 

Eglė 

Šidlauskaitė 

Ţr. XV-P-03 

protokolo 1 

punktą 

7. 
Registracija į Sąskrydį 

2015 05 30 
Justina 

Lukaševičiūtė 

Ţr. XV-P-03 

protokolo 2 

punktą 

8. LS konferencijos patalpos 

Vilniuje 
Kito posėdţio 

Benita 

Mincevičiūtė 

ir Dovilė 

Vinkevičiūtė 

Ţr. XV-P-03 

protokolo 3 

punktą 

9. 
 

   

 

 



Priedas Nr. 3 

Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos 
prioritetas 

Strategijos uždavinys 
Nuveikta veikla ir 
jos rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio uždavinio 
įgyvendinimui 

#7 
PRIORITETAS. 
Versli 
organizacija 

7. Uţtikrinti stabilų finansavimą 
baziniam organizacijos veiklos 
administravimui (Svarbiausių 
asmenų DU, patalpų išlaikymas, 
ryšiai, buhalerinės ir IT 
paslaugos, suvaţiavimo 
organizavimas, Pirmijos ir 
Tarybos posėdţiai). 

Parengtas ir 
pateiktas 
Erasmus+ 
projektas Jaunimo 
programos 
kongresui. 

2015 05 16 dalyvavimas 
Rietavo Vykinto draugovės 
gimtadienyje. 

#7 
PRIORITETAS. 
Versli 
organizacija 

7. Uţtikrinti stabilų finansavimą 
baziniam organizacijos veiklos 
administravimui (Svarbiausių 
asmenų DU, patalpų išlaikymas, 
ryšiai, buhalerinės ir IT 
paslaugos, suvaţiavimo 
organizavimas, Pirmijos ir 
Tarybos posėdţiai). 

Pasirašyta JRD 
institucinio projekto 
sutartis. Pasirašyta 
Uţsienio lietuvių 
projekto sutartis. 

2015 05 13 susitikimas KAM'e 
su viceministru A. Valiu dėl 
bendradarbiavimo ir sutarties 
atnaujinimo. Nuspręsta iki 2015 
06 01 suderinti sutarties turinį.  

#7 
PRIORITETAS. 
Versli 
organizacija 

7. Uţtikrinti stabilų finansavimą 
baziniam organizacijos veiklos 
administravimui (Svarbiausių 
asmenų DU, patalpų išlaikymas, 
ryšiai, buhalerinės ir IT 
paslaugos, suvaţiavimo 
organizavimas, Pirmijos ir 
Tarybos posėdţiai). 

Pateiktas projektas 
Lietuvos mokinių 
neformaliojo 
švietimo centrui dėl 
dalinių veiklų 
finansavimo. 

Suderintas bendradarbiavimo 
tekstas su ŢŪM. 2015 05 21 
pasirašyta bendradarbiavimo 
sutartis. 

   

Uţpildytos LS turimos 
programos Kvalifikacijos 
tobulinimo programų ir renginių 
registre. 

   

2015 05 11 Skype call dėl LS 
tarptautinio audito. Suderinta 
audito darbotvarkė. Aptarti 
iškilę klausimai ruošiantis 
auditui. Auditas vyks birţelio 6-
7 d., Kaune.  

   

Surastas ir deleguotas asmuo į 
darbo grupę dėl internetinio 
balsavimo. LS darbo grupėje 
atstovaus Lukas Kornelijus 
Vaičiakas. LS pozicija šiuo 
klausimu bus derinama su LS 
Taryba. 

   

Surasta geltona kaklaraiščių 
medţiaga, uţsakyti 
kaklaraiščiai. Derinamos 
medţiagos dėl pigesnių 
atstovavimo kaklaraiščių. 



   

Parengti 2 info laiškai kraštų 
seniūnams.  

 

Jaunimo programos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos prioritetas Strategijos uždavinys 
Nuveikta veikla ir jos 
rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami 
jokio uždavinio 
įgyvendinimui 

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

1.4. Stiprinti jaunimo 
įgalinimą  

Kartu su Visvaldu Kaukų 
draugovei pravesta įkvepianti 
sueiga apie draugoves, tuntus. 
Pasiūlėme pagalvoti ar patys 
nenorėtų dalyvauti tunto 
kūrime, palaikyme. 
 
Kaukams suderinta 
savaitgalinė praktika su Kauno 
Ţaliakalnio progimnazija. 
Geguţės 29-31d. jie kartu su 
viena ketvirtokų klase vaţiuos 
prie jūros, kur bus atsakingi uţ 
mokslo metų pabaigos 
šventimą. Tikslas nuo rudens 
mokykloje steigti skautų 
draugovę. 

 

 

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

JPS koordinatorius dalyvavo 
EM Forum Antalijoje, Turkijoje. 
 
- Nuo LS'o pristatyta patyrusių 
skautų tarybos iniciatyva; 
- Geresnis jaunimo programos 
supratimas; 
- Kitų Europos NSO/NSA narių 
kontaktai susijusių su jaunimo 
programa, jos atnaujinimu; 
- Kitų Europos NSO/NSA 
jaunimo programų gerosios 
patirtys, sunkumai; 
- Tarptauinė patirtis; 

 

 

1.2. Skatinti tarptautinę 
skautišką veiklą 

Susitikta su Beta, vėliau Jore 
aptart EM Forum. 

 

 

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

Šiaulių patyrusiems skautams 
pravesti savaitgaliniai 
skautiškos lyderstės mokymai. 
Mokymus padėjo vesti Titas 
Gurskis ir Rūta Račkauskaitė 
iš Kaukų draugovės. 

  

Užsienio ryšių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 



Strategijos 
prioritetas 

Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla ir 
jos rezultatai 

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio 
uždavinio įgyvendinimui 

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

1.2. Skatinti 
tarptautinę 
skautišką 
veiklą 

"Survival Kit". 
Parengtos gairės ir 
pamatai URS leidiniui 
- atmintinei, kurioje 
bus informacija 
vienetams, kaip reikia 
pradėti organizuoti 
tarptautinį projektą ar 
kitokią veiklą, 
pasiruošti išvykimui, 
ką reikia ţinoti prieš, 
per ir po kelionės. 
Leidiniui parengti 
labai trūksta ţmonių, 
dauguma skyriaus 
narių uţsiėmę 
delegacijų kuravimu, 
kurios atima daug 
resursų. 

Bendradarbiavimas su KS: Pagalba KS 
maketuojant LS atributiką anglų kalba: 
pataisytas tekstas skirtukams, kurie atiduoti 
gamybai. URS prašymu skautai.lt mygtukas 
"English" iškeltas į pirmą puslapį (anksčiau 
buvo paslėptas), pakoreguota ir atnaujinta 
informacija apie LS anglų kalba. URS 
prašymu sukurtas ir skautai.lt patalpintas 
baneris "Tarptautinės galimybės", vedantis į 
skautai.lt URS projektą. Projekte atnaujinta 
dokumentų skiltis, atnaujinta informacija apie 
naujausius aktualius straipsnius. 
http://www.skautai.lt/group/wall/groupId/376  

 

1.2. Skatinti 
tarptautinę 
skautišką 
veiklą 

VPD plėtra. Kernavės 
tunto pat. skaučių 
draugovė savo 
iniciatyva ėmėsi VPD 
specialybės. Vilkų ir 
skaučių draugovei, 
sėkmingai 
praėjusiems 
specialybės veiklas 
įteiktos naujai 
parengtos ir 
pagamintos VPD 
specialybės 
emblemos. Baigiama 
ruošti specialybės 
įgyvendinimo 
metodika vadovams. 

GSAT. Palaikoma komunikacija su WOSM ir 
išorinės audito įmonės atstovais dėl LS audito 
- vertinimo, vyksiančio birţelio 6-8 dienomis 
Kaune. Turinį ir technines detales koordinuoja 
I.Ţilinskienė ir J.Lukaševičiūtė 

 

1.2. Skatinti 
tarptautinę 
skautišką 
veiklą 

BJAM. Delegacijos 
komanda susitiko su 
URS vedėja 
Pavasario šventės 
metu, aptarti 
tolimesni darbai. 
Beveik visa 
delegacija (trūksta 
keletos ţmonių) 
surinkti FB į vieną 
grupę, kurioje 
platinama tiesioginė 
informacija. Surastas 
naujas BJAM 
pastovyklės vadovas 
L.Vaičiakas keičia 

Pradėtas rinkti tarptautinių renginių ir stovyklų 
archyvas. 



A.Čenkų vadovaujant 
pastovyklei "Vėjas". 
Pastovyklei "Milda" 
vadovaus s. 
A.Dambrauskaitė. 

 

1.2. Skatinti 
tarptautinę 
skautišką 
veiklą 

Išleistas geguţės 
mėnesio 
naujienlaiškis 
"Tarptautinės" 
galimybės 

Skautų forumas. Antrai daliai ieškoti partneriai 
iš Suomijos po komandos susirinkimo visgi 
nusprendė atsisakyti pasiūlymo dėl didelės 
darbų apkrovos. Su WOSM derinamas šio 
renginio finansavimas, išsiųstas preliminarus 
biudţetas, laukiama atsakymo. Bus ieškoma 
kitų galimų partnerių. 

 

1.2. Skatinti 
tarptautinę 
skautišką 
veiklą 

Padėta pasiruošti 
tarptautiniems 
renginiams 
turinio/atstovavimo 
prasme: Agora 
dalyvei 
E.Šidlauskaite, 
Educational Methods 
Forum dalyviui 
D.Nutautui ir 
YOUROPE 
Vokietijoje delegacijai 
(E.Šidlauskaitė, 
M.Paulauskaitė, 
T.Gurskis, 
U.Skorupskaitė, 
I.Rainytė) 

 

 

1.2. Skatinti 
tarptautinę 
skautišką 
veiklą 

Intercamp Lenkija. 12 
LS narių dalyvaus LS 
ir Lenkijos skautų 
org. ZHP projekte 
"The Neighbours 
2.0". Projektą 
finansuoja Lietuvos ir 
Lenkijos draudimo 
bendradarbiavimo 
fondas. Projekto 
metu dalyviai 
bendraus su 12-os 
skautų Lenkijos 
grupe, dalyvaus 
tarptautinėje 
stovykloje Intercamp, 
lankysis istorinėse 
vietose, kultūrinės, 
tradicijų dalinimosi 
veiklos. Delegacijai 
vadovauja sesė 
J.Jaselskytė iš 
Klaipėdos krašto. 
Išsiųstas kvietimas 
tiek atskirai nuo LS 

 



lietuvių kalba, tiek 
nuo ZHP Lietuvos 
ambasadoriui 
Lenkijoje atvykti į 
stovyklos atidarymo 
ceremoniją (nei vieni 
atsakymo negavo) 

 

1.2. Skatinti 
tarptautinę 
skautišką 
veiklą 

Sukontaktuota su 
Irena Valatkevičiene, 
kuri sutiko sąskrydţio 
metu pravesti 
vadovams sesiją apie 
Erasmus+ iniciatyvą 
tarptautinėms 
veikloms. 
I.Valatkevičienė 
patikslins savo 
uţimtumą artėjant 
renginiui. 

  

Suaugusiųjų skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos 
prioritetas 

Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla ir jos 
rezultatai 

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio 
uždavinio įgyvendinimui 

#2 PRIORITETAS. 
Suaugusių 
žmonių 
savirealizacija per 
savanorystę 

2.4. Techninio ir 
informacinio 
palaikymo 
savanoriams 
uţtikrinimas 

Diskutuota dėl knygos 
naujiems vadovams, 
nuspręsta naudotis 
Tauragės krašto 
"Brėkštos" vyr.skaučių 
būrelio sudarinėjama 
knyga, ją paredaguojant ir 
pritaiknt visiems 
kraštams. 

Kartu su KS suorganizuota foto paroda 
"Skautai neskautams", skirta LS 
20mečiui. Paroda atidaryta 04.28 
Siemens arenoje, atidaryme dalyvavo 
apie 100 ţmonių, daugiausia skautai. 
Organizuotos įvairios veiklos, skautiška 
loterija. Po parodos atidarymo ţenkliai 
pagausėjo registracija į "Skautai 
neskautams" stovyklas, taip pat 
atsirado naujų skautais norinčių tapti 
vaikų. 

   

Dalyvavimas Ţemaiyijos skautų 
organizacijos stovykloje "Pabusk", 
05.09-11, Ţemaitijoje. Dalyvavo 6 LS 
atstovai, organizuotas šaudymo lankais 
uţsiėmimas.  

   

Specialybių akademija: surasti 
specialybių vadovai, kartu su JPS 
aptartos stovyklos detalės. 

   

Aptarta preliminati vadovų sąskrydţio 
koncepcija. 

 

Administracinio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos 
prioritetas 

Strategijos uždavinys 
Nuveikta veikla ir 
jos rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio 



įgyvendinimui 

#2 PRIORITETAS. 
Suaugusių žmonių 
savirealizacija per 
savanorystę 

2.4. Techninio ir informacinio 
palaikymo savanoriams 
uţtikrinimas 

Suteikta pagalba 
nariams dėl 
skautai.lt ir skautiškų 
paštų 
administravimo. 

Susisiekta su Kauno 
karininkų Ramove dėl 
salės LS gimtadienio 
vadovų konferencijai 
rugsėjo 11 d. 

#7 PRIORITETAS. 
Versli organizacija 

7. Uţtikrinti stabilų finansavimą 
baziniam organizacijos veiklos 
administravimui (Svarbiausių 
asmenų DU, patalpų išlaikymas, 
ryšiai, buhalerinės ir IT paslaugos, 
suvaţiavimo organizavimas, 
Pirmijos ir Tarybos posėdţiai). 

Pardavinėta 
atributika Pavasario 
šventės metu 

Parengta atributika 
tarptautinėms 
delegacijoms ir vietos 
reprezentacinėms 
grupėms. 

  

Padarytas WOSM 
prekių uţsakymai ir 
išsiųstos LS 
uniformos nariams Parengti einamieji raštai 

  

Pradėti pasiruošimo 
darbai organizacijos 
auditui Išrašytos sąskaitos 

#3 PRIORITETAS. 
Narystės vertė 

3.1. Sustiprinti narystės LS 
vertinimą narių tarpe 

Administruotas nario 
mokestis ir parengta 
informacija apie 
naują sezoną. 

Išsiųstos padėkos 
atvirutės nariams 

 

 



Priedas Nr. 4 

LS Pavasario šventės 2015 m. Panevėţys 

Pirmijos ataskaita 

 

INFORMACIJA: 

Nuo 2015 m. Pavasario šventės organizatoriai bus skelbiami metai pries šventę. Organizuojančio 

krašto pavadinimas bus išgraviruojamas simboliniame varpe, kuris keliaus iš rankų į rankas. 

 

REKOMENDACIJOS: 

Registracija. 

Iš ankstinė ir vietos registracija turėtų vykti sklandţiau. Pradedant registraciją svarbu sutikrinti 

informaciją, kad registruojantis dalyviai suteiktų visa informaciją ir nereiktų papildomų 

uţklausų. Renginio vietos registracija turi būti gerai sukoordinuota, jei yra galimybė daryti ją 

elektroniniu būdu. 

Vadovai. 

Vadovai, kurie atsiveţa vaikus, turėtų gauti atskirą programą, organizatoriai turėtų pasirūpinti 

savanoriais vadovais, kurie keliautų į programą su vaikais kol vadovai dalyvauja jiems skirtoje 

programoje.  

Kraštų seniūnų sueiga – organizuoti kitu metu, kad seniūnai galėtų dalyvauti programoje. 

 

 



LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŢIO 

PROTOKOLO IŠRAŠAS 

 

2015 06 17 Nr. XV-P-04 

Vilnius 

 

Posėdţio pirmininkė: Ieva Ţilinskienė 

Posėdţio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė 

 

Dalyvauja: 6 LS Pirmijos nariai. 

Dalyviai: Milda Bacevičiūtė, Beatričė Leiputė, Justina Lukaševičiūtė, Domas Nutautas, Dovilė 

Vinkevičiūtė, Ieva Ţilinskienė (Priedas Nr. 1). 

Svečiai: Tomas Broga, Tomas Čebatorius. 

Darbotvarkė: 

1. Dėl skyriaus nuveiktų ir planuojamų darbų; 

2. Dėl Lietuvos skautijos 2015 – 2018 m. strategijos perţiūrėjimo; 

3. Dėl Lietuvos skautijos vadovų sąskrydţio 2015 m.  

4. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Skyrių nuveikti ir planuojami darbai. 

Planuojami darbai (Priedas Nr. 2) 

Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3) 

 

 

2. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos 2015 – 2018 m. strategijos perţiūra. 

 

NUTARTA: Su Egle Šidlauskaite perţiūrėti galimybę išleisti Lietuvos skautijos „Skautų 

aidą“ ar kitą leidinį apibendrinantį organizacijos straipsnius. 

1.5.1. Per patyrusių skautų stovyklą „Gelbstint eilinę vyšnią“ bus aptarta kas bus vykdoma 

per patyrusių skautų suvaţiavimą. 

1.6.3. Šiuo metu į Specialybių akademiją uţsiregistravo 7 dalyviai, organizatoriai svarsto 

galimybę renginį atšaukti, jei nesusirinks pakankamas skaičius dalyvių. 

2.2.2. Prancūzų kompetencijų knygelė išversta, šiuo metu Dovilė Vinkevičiūtė perţiūri ją 

dėl pritaikymo skautavimui Lietuvoje. 

2.2.4. Vadovų kompetencijų knygelės leidyba ir išdalinimas 2016 m. LS Suvaţiavime 

perkeltas iš 2015 metų veiklos plano į 2016 metus.  

4.1.3. Milda Bacevičiūtė susitiks su Vaiva Juškevičiūte dėl leidţiamos medţiagos 

suderinimo su jau paruošta knyga „Skautiškas pradţiamokslis“. 



4.1.10. Per antrą ketvirtį pradţiamokslio mokymai suorganizuoti pagal atskirų vienetų 

(kraštų) prašymus Vilniuje ir Utenoje. Atskiri pradţiamokslio mokymai naujiems nariams 

nebuvo organizuoti. ŢIS pasidomės galimybe organizuoti pradţiamokslio mokymus 

savivaldybėse kviečiant vietos mokyklų, ugdymo, jaunimo centrų atstovus ir vietos 

gyventojus. 

4.3.2. ŢIS ruošia LS sąskrydţio programos modulį skirtą alumni skautams. 

4.4.1; 4.7.1.; 4.7.2. – veiklos sustabdytos ir bus atnaujintos kai Įvaizdţio darbo grupė priims 

sprendimą dėl LS naujo įvaizdţio ir nešamos ţinutės. 

Ieva Ţilinskienė apsvarstys galimybes surasti LS 2015 – 2018 m. strategijos 5 prioriteto 

antram uţdaviniui projekto vadovą. 

Ieva Ţilinskienė susisieks su Tarybos strateginiu komitetu dėl LS 2015 - 2018 m. strategijos 

6 – 7 prioritetų perţiūrėjimo ir įtraukimo į veiklos planus. 

 

3. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos vadovų sąskrydis 2015 m. 

Dovilė Vinkevičiūtė 

NUTARTA: ŢIS rūpinasi LS sąskrydţio programa. Benita Mincevičiūtė paskelbs 

informaciją apie LS sąskrydį www.skautai.lt 

LS sąskrydţio kaina:  

Iki 2015 08 01 LS nariams 12 EUR., ne LS nariams 20 EUR. 

Nuo 2015 08 02 LS nariams 15 EUR, ne LS nariams 25 EUR.  

 

4. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 
4.1. SVARSTYTA. Kitas posėdis. 

Pristato: Ieva Ţilinskienė. 

Kita Pirmijos posėdis bus skirtas LS sąskrydţio organizavimui. 

NUTARTA: Kito posėdţio data bus išrinkta elektroninio balsavimo būdu. 

 

 

Posėdţio pirmininkė:        Ieva Ţilinskienė 

 

Posėdţio sekretorė:        Justina Lukaševičiūtė 

 

  



Priedas Nr. 2 

Eil. 

Nr. 
Užduotis Terminas 

Atsakingas 

asmuo 
Komentarai 

1 PŠ ataskaita ir geroji patirtis 2015 08 22 

Ieva 

Ţilinskienė ir 

Eglė 

Šidlauskaitė 

Ţr. XV-P-03 

protokolo 1 

punktą 

2 
Susisiekti su V. Juškevičiūte 

dėl knygų leidimo 
2015 08 22 ŢIS 

Ţr. XV-P-03 

protokolo 1 

punktą 

3 

„Dţiunglių knyga“ 

viešinimo ir informacijos 

platinimo 

2015 07 01 

Domas 

Nutautas, 

Ieva 

Ţilinskienė ir 

Eglė 

Šidlauskaitė 

Ţr. XV-P-03 

protokolo 1 

punktą 

4 
Registracija į Sąskrydį 2015 06 26 

Justina 

Lukaševičiūtė 

Ţr. XV-P-03 

protokolo 2 

punktą 

5 LS konferencijos patalpos 

Vilniuje 
Kito posėdţio 

Benita 

Mincevičiūtė 

ir Dovilė 

Vinkevičiūtė 

Ţr. XV-P-03 

protokolo 3 

punktą 

6. Skautų aido leidyba 2015 08 22 

Eglė 

Šidlauskaitė 

ir Ieva 

Ţilinskienė 

Ţr. XV-P-04 

protokolo 2 

punktą 

7. 
Strategijos veiklos 

atnaujinimas su Tarybos 

strateginiu komitetu 

2015 08 22 
Ieva 

Ţilinskienė 

Ţr. XV-P-04 

protokolo 2 

punktą 

8. 
  

  

9. 
    

 

  



Priedas Nr. 3 

Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos 
prioritetas 

Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla ir jos 
rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio uždavinio 
įgyvendinimui 

#7 
PRIORITETAS. 
Versli 
organizacija 

7. Uţtikrinti stabilų 
finansavimą baziniam 
organizacijos veiklos 
administravimui 
(Svarbiausių asmenų 
DU, patalpų 
išlaikymas, ryšiai, 
buhalerinės ir IT 
paslaugos, 
suvaţiavimo 
organizavimas, 
Pirmijos ir Tarybos 
posėdţiai). 

Susitikimas su Jonu Drukteiniu 
konsultacijai dėl galimybės 
įvesti LS į teisingą kelią dėl 
lėšų pritraukimo. Nuspręsta: 
surinkti per vasarą 3 ţmonių 
komandą, kurią Jonas sutiktų 
pakaučinti ir apmokyti kaip 
dirbti su rėmėjais. Guoda 
Vaitiekutė pareiškė norą 
išbandyti save paramos 
pritraukimo skyriuje. 
Suorganizuota kelionė į 
Kopenhagą Sauliui Jurevičiui 
ir Guodai Vaitiekutei į lėšų 
pritraukimo mokymus, kuriuos 
organizuoja WOSM'as. LS 
gavo dvi nemokas vietas. LS 
delegatai supaţindinti su 
esama lėšų pritraukimo 
situacija LS'e.  

Uţsakyta ir suderinti atributika 
vasaros pardavimams.  

#7 
PRIORITETAS. 
Versli 
organizacija 

7. Uţtikrinti stabilų 
finansavimą baziniam 
organizacijos veiklos 
administravimui 
(Svarbiausių asmenų 
DU, patalpų 
išlaikymas, ryšiai, 
buhalerinės ir IT 
paslaugos, 
suvaţiavimo 
organizavimas, 
Pirmijos ir Tarybos 
posėdţiai). 

Gautas Religinės šalpos 
projekto finansavimas - 1.000 
dolerių. Gautas finansavimas 
iš Lietuvos moksleivių 
neformaliojo centro - 2.300 
eurų. Gautas finansavimas iš 
Vydūno fondo - 1.500 dolerių. 
Parengtos ataskaitos 
Religinės šalpos fondui, 
Vydūno fondui.  

2015 06 05-08 dalyvauta 
išoriniame WOSM'o audite. Po 
audito su WOSM atstovu 
parengtos gairės darbui pagal 
pastabas. Audito ataskaita 
pridedu kaip priedas prie 
posėdţio protokolo.  

#5 
PRIORITETAS. 
Skautybės 
šimtmetis 

5.1. Prisidėti prie 
skautiškų organizacijų 
vienybės puoselėjimo 

2015 05 25 susitikimas su 
LSS Australijos regiono 
vadovu br. Henriku  
Antanaičiu. Suderintos vizito 
detalės. Aptartos Šimtmečio 
detalės ir  
bendri darbai. Nuspręsta iki 
2015 06 15 pateikti pastabas 
dėl ţenklo ir  
ordinų nuostatų. Skype pagal 
prie pokalbio buvo prisijungęs 
LSS JAV  
regiono atsakingas br. 
Gintautas Taoras uţ Šimtmetį.  

Pasirašytos projektų 
"Bendradarbiaukime ir 
draugaukime" ir "Mes pilietiški 
visoje Lietuvoje" sutartys.  



#4 
PRIORITETAS. 
Naujų narių 
pritraukimas 

4.6. Nauji veikiantys 
vienetai regionuose 

Lietuvos skautijos pristatymas 
Kretingos raj. Kurmaičių 
pradinėje mokykloje.  

2015 05 22 susitikimas su 
JTBA direktorės pavaduotoja 
dėl Lietuvos skautijos projekto 
"Jaunimo edukacinis 
kongresas". Išsakytos 
pastabos, kad projektas du 
kartus iš eilės negavo 
finansavimo ir abu kartus yra 
labai skirtingi ekspertų 
vertinimai. JTBA rekomendavo 
LS teikti projektus į jaunimo 
mainus, taip pat augintis jaunus 
ţmones, kurie teiktų paraiškas, 
bandyti teikti paraiškas per 
regionus.  

#4 
PRIORITETAS. 
Naujų narių 
pritraukimas 

4.2. Bendradarbiauti 
su institucijomis 
gerinant sąlygas naujų 
vienetų steigimuisi 

2015 06 05 susitikimas su 
Prezidentės patarėjomis M. 
Dautartaite ir G. 
Bartusevičiūte. Aptartas 
bendradarbiavimas rudenį dėl 
pilietiškumo programų 
mokyklose. Aptartas Visagino 
skautų stipresnis įtraukimas į 
Lietuvos skautijos veiklą.  

Parengtas projektas "Uţ 
pozityvią šeimą" Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijai. 

 

Jaunimo programos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos prioritetas Strategijos uždavinys 
Nuveikta veikla ir 
jos rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio 
įgyvendinimui 

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

1.6. Uţtikrinti patogų 
metodinės informacijos 
pateikimą vadovams 

Susitikta su Milda 
Bacevičiūte, Donatu 
Barsiu ir Tadu Miliūnu 
dėl "budėjimo" 
programos. 
 
Donatas paruoš 
medţiagą, o KS 
apipavidalins ją 
straipsniu. 

Dalyvavimas LS 
audite pristatant 
JPS veiklą. 

 

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

Atrinkta naudinga 
sena metodinė JPS 
medţiaga iš skautų 
būstinės archyvo. 

 

 

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

Susitikta su Pavel 
Mikriukov dėl 
artėjančių skilties 
metų. 
 
Apgalvota koncepcija, 
Pavelas apsiėmė 

 



paruošti reikiamą 
metodinę medţiagą. 

 

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

Pradėta ruoštis JPS 
išplėstiniam 
strateginiam 
savaitgaliui. 

 

 

1.4. Stiprinti jaunimo 
įgalinimą  

Prisidedama prie pat. 
sk. stovyklos 
organizavimo. 

  

Užsienio ryšių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos prioritetas 
Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla ir jos 
rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio uždavinio 
įgyvendinimui 

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

1.2. Skatinti 
tarptautinę 
skautišką 
veiklą 

"Survival Kit" - skautiško 
tarptautinio projekto ar 
stovyklos atmintinė baigiama 
rengti. Į pagalbą įsijungė 
Aušrinė Mincienė, kuri 
perţiūrės ir sudarys būtinų 
dokumentų, vykstant į uţsienį, 
sąrašą bei vadovo teisinės 
atsakomybės paaiškinimą. 
Leidinys bus parengtas iki 
sąskrydţio, kurio metu ir bus 
pristatytas. 

GSAT. Parengta informacija 
audito svečiams. Viso 
savaitgalio metu skyriaus 
koordinatorė B.Leiputė ir 
B.Drąsutytė, kaip Safe From 
Harm komandos narė, dalyvavo 
audite, bendravo su svečiais. 
Parengtas ir publikuotas 
straipsnis apie auditą WOSM 
Europos regiono puslapyje 
Euroscoutinfo.com 

 

1.2. Skatinti 
tarptautinę 
skautišką 
veiklą 

BJAM. Uţsakyti du autobusai, 
vykstantys skirtingais 
maršrutais ir surenkantys 
dalyvius. Sukontaktuota su 
skirtingomis draudimo 
kompanijos, išrinktas 
draudimas savanoriams, 
vaikams ir vadovams. 
Suderintas ir paruoštas 
atributikos pasiūlymas 
dalyviams. Šiuo metu vyksta 
uţsakymų ir pinigų pavedimų 
procesai. 

 

 

1.2. Skatinti 
tarptautinę 
skautišką 
veiklą 

12 JP narių sudalyvavo 
Lenkijos ZHP skautų org. ir 
LS projekte "the Neighbours 
2.0", Parengta ir atsiųsta 
vadovės Julijos Jaselskytės 
ataskaita. Tuo pačiu, sukurta 
ataskaitos delegacijų 
vadovams forma, kuri bus 
naudojama kitoms 
delegacijoms. Komanda dar 
ruošia straipsnį skautai.lt, 

 



kuriame bus ir filmuotos 
medţiagos, nuotraukų. 

 

Žmogiškųjų išteklių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos 
prioritetas 

Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla ir jos rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio 
įgyvendinimui 

#2 PRIORITETAS. 
Suaugusių žmonių 
savirealizacija per 
savanorystę 

2.2. Nuolatinio 
vadovų 
tobulėjimo 
sistemos 
vystymas 

Išversta prancūzų vadovų kompetencijų 
įvertinimo knygelė (vyr.skautininkės 
nuopelnas), perţiūrėta pagal Ls turimą 
kompetencijų matricą. Šiuo metu vyksta 
knygelės adaptavimas, pritaikymas pagal 
Ls turimą kompetencijų matricą.  

Dalyvavimas LS 
audite pristatant ŢI 
veiklą 

#2 PRIORITETAS. 
Suaugusių žmonių 
savirealizacija per 
savanorystę 

2.2. Nuolatinio 
vadovų 
tobulėjimo 
sistemos 
vystymas 

Metodinio leidinio naujiems vadovams 
medţiagos rinkimas ir apdorojimas: 
surinkta medţiaga, parinktos temos.  

  

Komunikacijos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos prioritetas 
Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla ir 
jos rezultatai 

Einamieji darbai, nepriskiriami 
jokio uždavinio įgyvendinimui 

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

1.6. Uţtikrinti 
patogų 
metodinės 
informacijos 
pateikimą 
vadovams 

Scribd paskyroje 
sukurtas ir 
atnaujinamas 
aplankas "Naudinga 
vadovams" 

Eglė dalyvavo darbo grupės 
susitikime dėl LS įvaizdţio 
formavimo. Padarytos išvados dėl 
organizacijos reprezentavimo 
skautai.lt puslapyje. Nuspręsta gilintis 
į kitų šalių organizacijų pavyzdţius. 
Idėjinį dialogą toliau tęsia Tomas ir 
Jolita. 

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

1.4. Stiprinti 
jaunimo 
įgalinimą  

Pradėtas įgyvendinti 
Komunikacijos 
skyriaus kraštų 
ambasadorių 
projektas. Sulaukta 7 
savanorių (iš kurių 4 - 
patyrę skautai) iš 5 
kraštų.  

Išleista birţelio mėnesio kompiuterio 
ekrano uţsklanda. 

   

Aštuoni LS atstovai dalyvavo ŢŪM 
projekto "AuGINK savo kraštą" 
fotosesijoje. Fotosesijos nuotraukos, 
kartu su skautijos logotipu kabės 
autostradoje Vilnius - Klaipėda. 

   

Pradėtas bendradarbiavimas su 
Lietuvos rytu. Sutarta visą vasarą 
skiltyje bendraukime.lrytas.lt 
publikuoti Lietuvos skautijos filmukus 
su skautiškais patarimais ir trumpais 



aprašymais.  

   

Pradėtas bendradarbiavimas su radio 
stotimi ZIP fm. Sutarta visą vasarą, 
kiekvieną pirmadienį (nuo birţelio 
29d) skambinti skautams, kurie 
dalintųsi skautiškais 
patarimais/gudrybėmis ir uţduotų 
klausytojams klausimą. Taip pat, 
kviestų klausytojus prisijungti prie 
mūsų organizacijos. 

   

Kiekvieną dieną atnaujinama LS 
facebook paskyra ir skautai.lt 

   

Laiku parengtas birţelio mėnesio 
naujienlaiškis 

   

Skautatinklyje publikuotas vasaros 
stovyklų sąrašas 

   

Projekto geridarbai.lt komunikacija. 
Išvados nepavykus laimėti: verta iš 
anksto planuoti projekto paraiškų 
pateikimą tam, kad uţtikrinti sklandų 
ţinutės komunikavimą nariams. 
Geriausia balsavimą skatinti: 
kreipiantis į gerai ţinomus LS narius; 
kreipiantis į kitų šalių skautus. 

 

Administracinio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos 
prioritetas 

Strategijos uždavinys 
Nuveikta veikla ir 
jos rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio įgyvendinimui 

#2 PRIORITETAS. 
Suaugusių žmonių 
savirealizacija per 
savanorystę 

2.4. Techninio ir informacinio 
palaikymo savanoriams 
uţtikrinimas 

Suteikta pagalba 
nariams dėl 
skautai.lt ir 
skautiškų paštų 
administravimo. 

Gautas finansavimas iš 
LKRŠ (1000USD) 
konferencijai. Susitikta su B. 
Tarasevičiūte dėl 
konsultacijos. Derinama 
galimybė konferenciją 
organizuoti LR Seime. 

#7 PRIORITETAS. 
Versli organizacija 

7. Uţtikrinti stabilų finansavimą 
baziniam organizacijos veiklos 
administravimui (Svarbiausių 
asmenų DU, patalpų išlaikymas, 
ryšiai, buhalerinės ir IT 
paslaugos, suvaţiavimo 
organizavimas, Pirmijos ir 
Tarybos posėdţiai). 

Pasiruošta vasaros 
stovyklų lankymui ir 
skautiškos 
atributikos 
pardavimui 

Parengta atributika 
tarptautinėms delegacijoms ir 
vietos reprezentacinėms 
grupėms. 

  

Padarytas 
uţsakymas LS 
uniformų nariams Parengti einamieji raštai 

  

Parengti 
dokumentai ir 
organizacinės Išrašytos sąskaitos 



detalės auditui. 

#3 PRIORITETAS. 
Narystės vertė 

3.1. Sustiprinti narystės LS 
vertinimą narių tarpe 

Administruotas 
nario mokestis ir 
parengta informacija 
apie naują sezoną. 

Ieškomas darbuotojas 
nacionalinės būstinės 3a. 
remontui 

  

Uţsakyti nario 
paţymėjimai 

Pagalba rengiant projektus ir 
atsiskaitant su fondais 

  

Išsiųstas 
naujienlaiškis 
nariams 

Pagalba patyrusių skautų 
stovyklos organizatoriams 

   

Pradėta ieškoti finansavimo 
kiemo apsodinimui 

   

Administravimas namo 
gyventojų 

 

 



LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŢIO 

PROTOKOLO IŠRAŠAS 

 

2015 06 28 Nr. XV-P-05 

Vilnius 

 

Posėdţio pirmininkė: Dovilė Vinkevičiūtė 

Posėdţio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė 

 

Dalyvauja: 6 LS Pirmijos nariai. 

Dalyviai: Milda Bacevičiūtė, Justina Lukaševičiūtė, Benita Mincevičiūtė, Domas Nutautas, 

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

Darbotvarkė: 

1. Dėl skyriaus nuveiktų ir planuojamų darbų; 

2. Dėl Lietuvos skautijos jaunimo programos savaitgalio; 

3. Dėl Lietuvos skautijos vadovų sąskrydţio 2015 m.  

4. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Skyrių nuveikti ir planuojami darbai. 

Planuojami darbai (Priedas Nr. 2) 

Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3) 

 

 

2. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos jaunimo programos savaitgalis. 

Pristato: Domas Nutautas 

NUTARTA: Priedas Nr. 4 (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-Kl6ZqitmG-

JSsNRv6afRe2dLJ7OpORTfI-ZAdEhhbQ/edit#gid=0 ) 

 

3. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos vadovų sąskrydis 2015 m. 

Pristato: Dovilė Vinkevičiūtė 

 

NUTARTA:  
Programa (Priedas Nr.5)  

Sesijų metu vyks šie uţsiėmimai: projektų valdymas, valdovų motyvacija, skautiškas 

metodas, Safe from Harm, JPS, Erasmus+, Skiltys, LS krizės planas, tarptautiškumo 

dimensija, budrumo, ţvalgybos pagrindai, pirmoji pagalba ir KAM knygelė. 

Sesijų uţsiėmimais bus skirstomi į praktinius ir teorinius. Sąskrydţio programos grupė 

rekomenduos dalyviams pasirinkti abiejų tipų uţsiėmimus t.y. jei pirmoje dienos pusėje 

rinkosi teorinius uţsiėmimus antroje pasirinkti aktyvesnius, labiau praktiškus uţsiėmimus. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-Kl6ZqitmG-JSsNRv6afRe2dLJ7OpORTfI-ZAdEhhbQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-Kl6ZqitmG-JSsNRv6afRe2dLJ7OpORTfI-ZAdEhhbQ/edit#gid=0


Šeštadienio vakarinė programa: naktinis strateginis ţaidimas, kurį organizuos J. Šarausko 

vyčiai ir Jonas Dragūnas.  

Pirmija norėtų, kad ţaidime būtų naudojamas: darbas komandoje, aplinkos stebėjimo ir 

budėjimo, pasiruošimo situacijais, problemų sprendimo, komunikacijos krizės metu įgūdţiai, 

ţaidimo metu naudojami stovykloje esantys daiktai, mokėjimas atskirti propagandą ir 

sabotaţą. Ţaidimo pabaiga 00:00. 

Dovilė Vinkevičiūtė susisieks su galimais ţaidimo refleksijos vedėjais. 

Benita Mincevičiūtė pasirūpins mišiomis sekmadieniui, Dovilė Vinkevičiūtė pasidomės 

galimybe organizuoti spalvų ar garsų terapiją, kaip alternatyvią programą. 

ŢIV skyrius iki rugpjūčio 1d. parengs sąrašą daiktų, kuriuos dalyviai turėtų atsiveţti į 

sąskrydį, sąrašas bus išsiųstas visiems uţsiregistravusiems. 

 

4. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 
4.1. SVARSTYTA. Kitas posėdis. 

Pristato:Justina Lukaševičiūtė. 

NUTARTA: Kito posėdţio data bus išrinkta elektroninio balsavimo būdu, pagal poreikį. 

 

 

Posėdţio pirmininkė:        Ieva Ţilinskienė 

 

Posėdţio sekretorė:        Justina Lukaševičiūtė 

 

  



Priedas Nr. 2 

Eil. 

Nr. 
Užduotis Terminas 

Atsakingas 

asmuo 
Komentarai 

1 PŠ ataskaita ir geroji patirtis 2015 08 22 

Ieva 

Ţilinskienė ir 

Eglė 

Šidlauskaitė 

Ţr. XV-P-03 

protokolo 1 

punktą 

2 
Susisiekti su V. Juškevičiūte 

dėl knygų leidimo 
2015 08 22 ŢIS 

Ţr. XV-P-03 

protokolo 1 

punktą 

3 

„Dţiunglių knyga“ 

viešinimo ir informacijos 

platinimo 

2015 07 01 

Domas 

Nutautas, Ieva 

Ţilinskienė ir 

Eglė 

Šidlauskaitė 

Ţr. XV-P-03 

protokolo 1 

punktą 

4 LS konferencijos patalpos 

Vilniuje 
Kito posėdţio 

Benita 

Mincevičiūtė 

ir Dovilė 

Vinkevičiūtė 

Ţr. XV-P-03 

protokolo 3 

punktą 

5 Skautų aido leidyba 2015 08 22 

Eglė 

Šidlauskaitė ir 

Ieva 

Ţilinskienė 

Ţr. XV-P-04 

protokolo 2 

punktą 

6. 
Strategijos veiklos 

atnaujinimas su Tarybos 

strateginiu komitetu 

2015 08 22 
Ieva 

Ţilinskienė 

Ţr. XV-P-04 

protokolo 2 

punktą 

7. 
Sąskrydţio sesijų vedėjai 2015 08 22 

Ieva 

Ţilinskienė, 

Dovilė 

Vinkevičiūtė, 

Milda 

Bacevičiūtė, 

Beatričė 

Leiputė, 

Domas 

Nutautas 

Ţr. XV-P-05 

protokolo 2 

punktą 



8. 
Sąskrydţio naktinis ţaidimas 2015 08 22 

Dovilė 

Vinkevičiūtė 

Ţr. XV-P-05 

protokolo 2 

punktą 

9. Sąskrydţio mišios ir kita 

einamieji darbai 
2015 08 22 

Benita 

Mincevičiūtė 

Ţr. XV-P-05 

protokolo 2 

punktą 

 

  



Priedas Nr. 3 

Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos 
prioritetas 

Strategijos 
uždavinys 

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

#4 
PRIORITETAS. 
Naujų narių 
pritraukimas 

4.7. Skautų 
ţinomumo 
regionuose 
didinimas 

2015 06 19 susitikimas su projekto 
"Tautiška giesmė aplink pasaulį" 
komunikacijos koordinatore Aušra 
Kukelkaite. Suderintas LS 
dalyvavimas pilietiškoje akcijoje 
2015 07 06, Palangoje. Surasti LS 
atstovai, kurie dalyvaus akcijoje. 
Tiesioginė transliacija vyks per LRT. 
Lietuvos skautija tapo projekto 
šaukliais, kartu su Šaulių sąjunga. 

2015 06 18 dalyvavimas LIJOT 
vadovų klube. Pristatyta 
informacija apie internetinį 
balsavimą, LIJOT vasaros 
forumą, regioninį susitikimą ir 
kitus einamuosius renginius. 

#3 
PRIORITETAS. 
Narystės vertė 

3.1. Sustiprinti 
narystės LS 
vertinimą narių 
tarpe 

2015 06 18 aplankyta Panevėţio 
krašto stovykla. Paraginti vadovai 
dalyvauti LS vadovų sąskrydyje. 
Pristatytas dokumentas "Teisės 
aktai, reglamentuojantys vasaros 
stovyklas". Kuriasi naujas vienetas 
Panevėţio raj.  

Suderintas bendradarbiavimo 
sutarties tekstas su Šaulių 
sąjunga. Planuojama pasirašyti 
bendradarbiavimo sutartį tarp: 
LS, Ateitinkų Federacijos ir 
Šaulių sąjungos. Sutartis yra 
neterminuota, apie tarpusavio 
bendradarbiavimą, veiklų 
viešinimą, bendrų renginių 
inicijavimą. 

#5 
PRIORITETAS. 
Skautybės 
šimtmetis 

5.1. Prisidėti 
prie skautiškų 
organizacijų 
vienybės 
puoselėjimo 

2015 06 25 susitikimas su sese 
Egle, LSS Australijos regionas dėl 
Skautybės 100 ir vieningo jo 
minėjimo. Pristatyta esama situacija, 
aptarti galimi darbai.  

Uţpildyta įvykusio audito 
ataskaita.  

 

Jaunimo programos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos prioritetas Strategijos uždavinys 
Nuveikta veikla ir jos 
rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami 
jokio uždavinio 
įgyvendinimui 

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

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

Su patyrusių skautų stovyklos 
štabu organizuota stovykla 
"Gelbstint eilinę vyšnią". 
 
- Stovykloje dalyvavo dalyviai 
iš 9 kraštų ir jūrų skautų 
konferencijos. 

 



 

1.4. Stiprinti jaunimo 
įgalinimą  

- Patyrę skautai uţmezgė 
naujus ryšius leisiančius jiems 
lankyti kitų kraštų stovyklas. 
- Dėl maţos patirties 
organizuojant stovyklas buvo 
susidurta su programos, ūkio, 
maitinimo ir problemomis, 
kurios apsunkino stovyklą. 
Tokio tipo projekte reikėtų 
skirti daugiau dėmesio štabo 
mentorystei, jų veiklų 
perţiūrai. 

 

 

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

Išplėstinis JPS strateginis 
posėdis. 
 
- Perţiūrėtos įvairios uţsienio 
patirtys, WOSM 
rekomendacijos. 
- Remiantis CNE (portugalų) ir 
2004 metų Lietuvos skautijos 
jaunimo programos modeliais 
pradėti sudaryti ugdymo 
uţdaviniai skirtingoms 
amţiaus grupėms. 
- Svarstytos kitos jaunimo 
programos problemos. 

  

Užsienio ryšių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos prioritetas 
Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla ir jos rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio 
įgyvendinimui 

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

1.2. Skatinti 
tarptautinę 
skautišką 
veiklą 

World Scout Jamboree - delegacijos 
komanda sujsitiko Vilniuje, aptarėme 
kelionę ir kitas detales, pasiskirstė 
atsakomybėmis. Pagamintos WSJ 
Lietuvos delegacijos emblemos. 
Emblemos autorius br. 
J.Malinauskas, emblemas finansuoja 
Lietuvos skautija. Komandai 
vadovauja Dovilė Vinkevičiūtė ir 
Dainius Urbonavičius 

Parengtos ţinutės kraštų 
stovyklų lankymui. 
Kraštų ir kitose 
stovyklose dalyvaus 9 
skyriaus nariai, kurie 
platins vadovams ir 
vaikams informaciją apie 
tarptautines skautiškas 
galimybes. 

 

1.2. Skatinti 
tarptautinę 
skautišką 
veiklą 

Baltic Jamboree - uţsakyti du 
autobusai, atributika ir draudimas. 
Komanda pastoviai bendrauja su 
dalyviais, vadovais ir savanoriais. 
Tuo pačiu, Monika Paulauskaitė 
organizuoja stovyklos programą ir 
vadovauja pastovyklių vadovams: 
pastovyklės "Vėjas" guru Lukas 
Vaičiakas, pastovyklės "Milda" guru 
Agnė Dambrauskaitė. Baigiama 

B.Drąsutytė toliau ruošia 
VPD specialybės 
metodinę medţiagą ir 
tarptautinių iniciatyvų 
informaciją. Abu leidiniai 
bus parengti ir pristatyti 
sąskrydţio metu. 



derinti pastovyklių papildoma veikla, 
biudţetas ir inventorius.  

 

1.2. Skatinti 
tarptautinę 
skautišką 
veiklą 

Skyriaus narės B.Leiputė ir 
B.Drąsutytė dalyvavo JPS 
inicijuotame Jaunimo programos 
atnaujinimo susitikime 06-27. 
Susitikimo metu aptartos programos 
vystymo galimybės, apţvelgti 
uţsienio šalių pavyzdţiai, kuriuos 
detaliai išnagrinėjo B.Drąsutytė. 
Atnaujinant programą 
vadovaujamasi WOSM RAP 
rekomendacijomis. 

Uţbaigti GSAT audito 
darbai - išversta 
I.Ţilinskienės ataskaita, 
nusiųsta sąskaita lėšų 
grąţinimui. Laukiamas 
patvirtinimas dėl išlaidų 
kompensavimo. 

 

Administracinio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos 
prioritetas 

Strategijos uždavinys 
Nuveikta veikla ir jos 
rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio 
įgyvendinimui 

#2 PRIORITETAS. 
Suaugusių žmonių 
savirealizacija per 
savanorystę 

2.4. Techninio ir informacinio 
palaikymo savanoriams uţtikrinimas 

Suteikta pagalba 
nariams dėl skautai.lt ir 
skautiškų paštų 
administravimo. 

Parengtas pirmijos 
posėdţio protokolas 

  

Suteikta pagalba 
organizacijos 
vadovams ir 
savanoriams 
einamaisiais 
klausimais 

Parengti 
dokumentai 
Raudonajam kryţiui 

#7 PRIORITETAS. 
Versli organizacija 

7. Uţtikrinti stabilų finansavimą 
baziniam organizacijos veiklos 
administravimui (Svarbiausių 
asmenų DU, patalpų išlaikymas, 
ryšiai, buhalerinės ir IT paslaugos, 
suvaţiavimo organizavimas, Pirmijos 
ir Tarybos posėdţiai). 

Pardavinėta atributika 
Pat.skautų ir Alytaus 
kr. stovyklose 

Aplankyta Patyrusių 
skautų stovyklą 

  

Įkeltos naujos prekės į 
skautišką parduotuvę 

Parengta LS 2014 
m. angliška 
ataskaita 

  

Išsiųstos naujos 
uniformos 

Parengti einamieji 
organizacijos 
dokumentai 

  

Pakeistos spynos 
nacionalinės būstinės 
2 ir 3 aukšte 

Aplankyta Alytaus 
krašto stovyklą 

#3 PRIORITETAS. 
Narystės vertė 

3.1. Sustiprinti narystės LS vertinimą 
narių tarpe 

Parengti dokumentai 
Vilkaviškio veiklos 
grupei 

 

  

Susisiekta su kitomis 
organizacijomis dėl 

 



dalyvavimo Vilniaus 
NVO tarybos 
rinkimuose 

  

Parengta ir paskelbta 
sąskrydţio registracija 
ir informacija 

 

  

Parengtas ir 
paskelbtas 
vyresniškumo laipsnių 
skelbimas kartu su 
Dalia Autukiene 

 

  

Parengtas raštas LR 
Seimo pirmininkei dėl 
LS konferencijos 

 

  

Parengtas LS 
konferencijos kvietimo 
tekstas 

  

 



LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŢIO 

PROTOKOLO IŠRAŠAS 

 

2015 09 09 Nr. XV-P-06 

Vilnius 

 

Posėdţio pirmininkė: Ieva Ţilinskienė 

Posėdţio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė 

 

Dalyvauja: 6 LS Pirmijos nariai. 

Dalyviai: Justina Lukaševičiūtė, Benita Mincevičiūtė, Domas Nutautas, Eglė Šidlauskaitė, 

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

Darbotvarkė: 

1. Dėl skyriaus nuveiktų ir planuojamų darbų; 

2. Dėl Lietuvos skautijos 20-mečio konferencija 

3. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Skyrių nuveikti ir planuojami darbai. 

Planuojami darbai (Priedas Nr. 2) 

Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3) 

NUTARTA: Suaugusiųjų skyrius padarys apklausą organizacijos nariams nuo 16 metų dėl 

sąskrydţio koncepcijos formavimo. 

 

2. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos 20-mečio konferencija. 

Pristato: Benita Mincevičiūtė. 

 

NUTARTA: 
Eglė Šidlauskaitė susisieks su Jokūbu Giedraičiu dėl organizacijos himno giedojimo 

konferencijos atidarymo ceremonijoje. 

Justina Lukaševičiūtė pasirūpins dovanomis pranešėjams, vedėjams bei konferencijos 

globėjo padėjėjai. 

Ieva Ţilinskienė nuveš fotografijų parodą į Seimą, kiti Pirmijos nariai padės penktadienį ją 

parengti pristatymui. 

Benita Mincevičiūtė susisieks su Gintautu Taoru ir toliau kontaktuos su pranešėjais.  

Justina Lukaševičiūtė pasirūpins Kevin Camilleri pranešimo vertimu į lietuvių kalbą. 

 

3. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 
3.1. SVARSTYTA. Kitas posėdis. 

Pristato: Ieva Ţilinskienė. 

 



NUTARTA: Kito posėdţio ir Pirmijos neformalaus susitikimo data bus išrinkta elektroninio 

balsavimo būdu. 

 

3.2. SVARSTYTA. WOSM Europos regiono komiteto nario vizitas. 

Pristato: Ieva Ţilinskienė. 

 

 

Posėdţio pirmininkė:        Ieva Ţilinskienė 

 

Posėdţio sekretorė:        Justina Lukaševičiūtė 

 

  



Priedas Nr. 2 

Eil. 

Nr. 
Užduotis Terminas 

Atsakingas 

asmuo 
Komentarai 

1 PŠ ataskaita ir geroji patirtis 2015 11 01 

Ieva 

Ţilinskienė ir 

Eglė 

Šidlauskaitė 

Ţr. XV-P-03 

protokolo 1 

punktą 

2 Skautų aido leidyba 2015 11 01 

Eglė 

Šidlauskaitė 

ir Ieva 

Ţilinskienė 

Ţr. XV-P-04 

protokolo 2 

punktą 

3 
Strategijos veiklos 

atnaujinimas su Tarybos 

strateginiu komitetu 

2015 11 01 
Ieva 

Ţilinskienė 

Ţr. XV-P-04 

protokolo 2 

punktą 

4 Pirmijos apklausa dėl 

posėdţio ir susitikimo 
2015 09 30 

Justina 

Lukaševičiūtė 

Ţr. XV-P-06 

protokolo 3 

punktą 

5 
Apklausa dėl sąskrydţio 

koncepcijos 
2015 12 31 

Dovilė 

Vinkevičiūtė 

Ţr. XV-P-06 

protokolo 2 

punktą 

 

  



Priedas Nr. 3 

Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos 
prioritetas 

Strategijos uždavinys Nuveikta veikla ir jos rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio 
įgyvendinimui 

#4 
PRIORITETAS. 
Naujų narių 
pritraukimas 

4.2. Bendradarbiauti su 
institucijomis gerinant 
sąlygas naujų vienetų 
steigimuisi 

Dalyvavimas priėmime pas 
Nuncijų. Kalbėta su Ateitininkų 
federacija apie BTU 2015 metais. 
Susitarta su A. Butkevičiumi dėl 
susitikimo rudenį. Suderinta su 
seimo nariu R. Dagiu dėl salės 
LS 20-mečio. konferencijos 
Seime. Prisistatyta ŠMM 
ministrei.  

2015 07 25 dalyvauta 
LS jūrų skautų regatoje 
Klaipėdoje. Išlydėta ir 
pasitikta LS komanda 
regatoje. 

#5 
PRIORITETAS. 
Skautybės 
šimtmetis 

5.1. Prisidėti prie 
skautiškų organizacijų 
vienybės puoselėjimo 

Liepos 1-20 d. dalyvauta JRD 
projekto rėmuose oficialiame 
vizite lankant Lietuvių skautų 
sąjungos skautus Australijoje. 
Skaitytas pranešimas liepos 6 d. 
minėjime, dalyvauta skautų 
vadovų posėdţiuose Melburne ir 
Sidnėjuje. Sudėliotas veiksmų 
planas 2015 metams. Aptartos 
bendradarbiavimo galimybės ir 
skautų mainų programa.  

2015 07 30 dalyvauta 
LR Prezidentūroje 
kuriamo naujo 
Valstybės paţinimo 
centro interviu, kur 
buvo pasakojama apie 
įgūdţius įgijamus 
skautaujant. 

#3 
PRIORITETAS. 
Narystės vertė 

3.1. Sustiprinti narystės 
LS vertinimą narių tarpe 

Aplankytos Tauragės, Telšių, 
Utenos, jūrų skautų vasaros 
stovyklos. Pristatyta LS 
gimtadienio koncepcija, priminta 
apie LS strategiją ir naujų vienetų 
kūrimą.  

Padėta organizuoti LS 
vadovų sąskrydį, LS 
20-mečio. konferenciją 
ir LS 20-mečio. 
gimtadienio šventę. 

#4 
PRIORITETAS. 
Naujų narių 
pritraukimas 

4.3. Aktyvuoti buvusius 
vadovus 

Aplankyta Šeimų stovykla, kurioje 
buvę vadovai buvo raginami tapti 
kuratoriais savo kraštuose ir 
pagalbininkai steigiant naujus 
vienetus. 

Uţpildytas JRD 
projektų veiklų grafikas 
III ir IV ketvirčių. 

#6 
PRIORITETAS. 
Organizacijos 
valdymo 
efektyvumo 
užtikrinimas 

4.2. Bendradarbiauti su 
institucijomis gerinant 
sąlygas naujų vienetų 
steigimuisi 

2014 08 24 pasirašyta trišalė 
bendradarbiavimo sutartis su 
Ateitininkų federacija ir Šaulių 
sąjunga dėl bendrų veiklų 
vykdymo, organizacijų veiklų 
viešinimo. Artimiausias 
planuojamas susitikimas dėl 
veiksmų plano susidėliojimo 2015 
10 12. 

Tvarkomi dokumentai 
savivaldybėms dėl LS 
atitikimo NVŠ 
krepšeliams. 

#7 
PRIORITETAS. 
Versli 
organizacija 

7. Uţtikrinti stabilų 
finansavimą baziniam 
organizacijos veiklos 
administravimui 
(Svarbiausių asmenų DU, 
patalpų išlaikymas, ryšiai, 

2015 09 03 dalyvauta seminare 
apie Neformaliojo vaikų švietimo 
krepšelių projektą. Šį projektą 
vykdoma LS nacionaliniu mastu. 
Projektą kuruoja: R. Dumčiūtė, J. 
Ţvirblytė-Paslavičienė, I. Gorytė.  

Lietuvos Kultūros 
Taryba finansavo 
projektą "Graţių 
dainelių daug girdėjau". 
Pateikti 2 projektai 
finansavimui gauti 



buhalerinės ir IT 
paslaugos, suvaţiavimo 
organizavimas, Pirmijos ir 
Tarybos posėdţiai). 

(ŠMM ir Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerijai). Abu 
projektai nefinansuoti.  

 

Jaunimo programos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos prioritetas Strategijos uždavinys 
Nuveikta veikla ir jos 
rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami 
jokio uždavinio 
įgyvendinimui 

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

1.5. Vykdyti jaunimo 
programos įgyvendinimo 
stebėseną 

Išsiųsta apklausa 
stovyklos "Gelbstint 
eilinę vyšnią" dalyviams 
ir vadovams. 
 
Iš surinktų atsakymų 
išvados dar nepadarytos. 

Su Pirmijos nariais 
dalyvauta Baltic 
Jamboree Estijoje. 

 

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

Sudaryta jaunimo 
programos uţdavinių 
matrica - "Ugdymo 
uţdaviniai amţiaus 
grupėms pagal raidos 
dimencijas". 
 
Ji pristatyta per vadovų 
sąskrydį, vadovų 
nuomonė teigiama, tikisi 
ir pagalbinių metodinių 
priemonių, pavyzdţiui, 
veiklų duomenų bazės. 

 

 

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

Kartu su ŢIS organizuota 
"Specialybių akademija". 
Stovykla vertinama labai 
gerai. 
Dalyvavo: 
- 32 vaikai; 
- 4 specialybių vadovai; 
- 4 štabo nariai; 

 

 

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

Jaunesniųjų skautų 
programos grupė ruošia 
komiksą. Pirmąjį 
planuojama paleisti per 
jaunesiųjų skautų dieną - 
spalio 4 d.  

 

 

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

Po kelių susitikimų kartu 
su Pavel Mikriukov 
paruošta skilčių metų 
koncepcija, pagalbinė 
metodinė knygelė 
vadovams kaip skautauti 
skiltimis. 
Apie artėjančius metus 

 



parašytas straipsnis 
skautai.lt. 
Surinkta namaţa dalis 
krašto skilčių metų 
koordinatorių. 

 

Užsienio ryšių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos prioritetas 
Strategijos 
uždavinys 

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

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

1.2. Skatinti 
tarptautinę 
skautišką 
veiklą 

Baltic Jamboree Estijoje. LS 
atstovavo ir stovykloje dalyvavo 
116 LS narių. Delegacijos 
komanda sąskrydţio metu turėjo 
aptarimą, skirtą reziumuoti 
delegacijos organizavimą metų 
eigoje. Remiantis šio aptarimo 
rezultatais, bus išleisti patarimai 
delegacijų į tarptautines stovyklas 
vadovams. Stovyklą aplankė 
Pirmijos komanda: B. Leiputė, B. 
Drąsutytė, D. Nutautas, J. 
Lukaševičiūtė 

Organizuojamas ir 
kuruojamas WOSM 
Europos komiteto nario dr. 
Kevin Camilleri vizitas 
Lietuvoje. Prie vizito 
organizavimo prisideda I. 
Ţilinskienė, URS nariai, J. 
Lukaševičiūtė ir kiti. 

  

World Scout Jamboree. Penkių 
ţmonių delegacijai vadovavo 
D.Urbanavičius ir D.Vinkevičiūtė, 
šiuo metu laukiama delegacijos 
vadovų ataskaitos bei straipsnio 
skautai.lt. Vadovams padėkota 
sąskrydţio metu. 

Liepos mėn. skype 
pokalbio metu nutarta tęsti 
JOTA - JOTI iniciatyvas, 
plečiantis į kitus kraštus. 
Spalio mėn. Vilniuje ir 
Panevėţyje vyks JOTA-
JOTI renginiai. Iniciatyvas 
koordinuoja K. Martinaitis ir 
jungtinė komanda. 

  

Vadovų sąskrydţio metu URS 
nuveiktos veiklos: 
- Sesija "Erasmus+ galimybės". 
Sesiją vedė regioninės JTBA 
konsultantės D. Mikelinskienė ir E. 
Budrytė. Sesijos metu pristatytos 
programos galimybės projektų 
finansavimui. 
- Sesija "Tarptautiniai skautiški 
renginiai ir projektai". Sesijos 
metu pristatyti du URS leidiniai 
(ţr. ţemiau). 
- Sukurtas ir paleistas 
"Tarptautinis lagaminas", kuriame 
galima rasti visą reikalingą 
informaciją ir priemones, norint 
įgyvendinti PD specialybę. 
Lagaminas iškeliavo į Panevėţio 
kraštą, po trijų savaičių bus 
perduotas sekančiai draugovei, 

 



kol apkeliaus visą Lietuvą. 
- Sąskrydţio metu reklamuota 
galimybė prisijungti prie Roverway 
stovyklos 2016 m. Prancūzijoje. 

  

Išleisti ir baigiami maketuoti du 
URS leidiniai: 1. Pasaulio draugo 
(PD) specialybės aprašas ir idėjos 
įgyvendinimui. 2. Tarptautiniai 
skautiški renginiai ir projektai - 
patarimai norintiems dalyvauti ir 
organizuoti. Leidiniai pristatyti 
sąskrydyje rugpjūčio mėn. 
- Oficiliai padėkota BJam, WSJ ir 
Lenkijos "Intercamp" delegacijų 
vadovams. 

 

  

LS (per SALTES) dalyvauja EVS 
projekte su Bulgarijos skautais. 
Rugsėjo 6 d. pas Bulgarijos 
skautus Varnoje savanoriauti 
išvyko sesė S. Bialoglovytė. 
Savanorystė truks metus, projektą 
kuruoja ilgamečiai LS partneriai 
Bulgarijoje. 

  

Žmogiškųjų išteklių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos prioritetas 
Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla ir jos 
rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio įgyvendinimui 

#4 PRIORITETAS. Naujų 
narių pritraukimas 

4.1. Uţtikrinti 
sklandų 
suaugusių 
ţmonių 
įvedimą 

Iš dalies parengtas pagalbinių 
priemonių rinkinys naujam 
vadovui: aprašytos temos, 
sutarta su iliustratore, aptartas 
dizainas. Juodraštas pateiktas 
Pirmijai ir Tarybai, šiuo metu 
pagal pastabas koreguojamas.  

- Skyriaus vedėja dalyvavo 
dviejose diskusijose apie 
"Adult resources" WSJ 
Japonijoje: apie kompetencijų 
sistemos kūrimą ir apie 
suaugusių ţmonių lyderystę. 
Diskusijose buvo pasidalinta 
Kolumbijos ir Pietų Afrikos 
respublikos pavyzdţiais, 
pristatyta kompetencijų 
modelio teorija. 

#4 PRIORITETAS. Naujų 
narių pritraukimas 

4.3. Aktyvuoti 
buvusius 
vadovus 

Įvyko šeimų stovykla.  

- Bendradarbiaujant su JPS ir 
KS, suorganizuota LS 
specialybių akademija. ŢIS 
rūpinosi instruktorių suradimu. 
Iš pradţių surasti 9 
instruktoriai, 5 iš jų (3 iš jų - 
KAM atstovai) atkrito 
paskutinę savaitę, akademija 
įvyko su 4 specialybėmis, bet 
vertinama labai gerai. 

#1 PRIORITETAS. 
Jaunimo programa, 
ugdanti pilietiškumą, 

1.5. Vykdyti 
jaunimo 
programos 

Pakoreguota kasmetinė 
draugininkų apklausa, įtraukta 
naujų klausimų arba patikslinti 

 



bendruomeniškumą ir 
skatininati jaunų 
žmonių įsitraukimą 

įgyvendinimo 
stebėseną 

esami. Artimiausiu metu 
ketinama apklausą paleisti. 
Taip pat ir apklausą 
tuntininkams. 

#2 PRIORITETAS. 
Suaugusių žmonių 
savirealizacija per 
savanorystę 

2.2. Nuolatinio 
vadovų 
tobulėjimo 
sistemos 
vystymas 

- Suorganizuotas kasmetinis 
LS vadovų sąskrydis. Skyrius 
rūpinosi sąskrydţio programa. 
Programa - akademijos 
principu, t.y. visos sesijos buvo 
mokymai aktualiomis temomis. 
Skyrius vedė temą "Vadovų 
motyvacijos prieţastys, 
galimybės ir grėsmės", padėjo 
temoje "Budrumo skatinimas 
jaunimo programoje". 
Programoje tris sesijas vedė ir 
KAM atstovai. Sąskrydţio 
įvertinimas pateiktas Pirmijai, 
bendras vertinimas - geras. 

  

Komunikacijos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos prioritetas 
Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla 
ir jos rezultatai 

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio 
uždavinio įgyvendinimui 

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

1.2. Skatinti 
tarptautinę 
skautišką 
veiklą 

Baltic Jamboree 
vidinė ir išorinė 
komunikacija 

Lietuvos skautijos dvidešimtmečio 
vidinė ir išorinė komunikacija: 
pranešimai spaudai apie gimtadienį ir 
konferenciją, ţiniasklaidos atstovų 
kvietimas, 3 Facebook įvykiai, jų ir LS 
Facebook puslapio atnaujinimai, 
skautatinklio naujienos. 

   

Skautai ZIP FM eteryje kiekvieną 
pirmadienį visą vasarą 

   

Skyriaus nario Karolio Martinaičio 
organizuojami JOTA-JOTI renginiai 
(Vilniuje ir Panevėţyje), kontaktavimas 
su radijo mėgėjais, JOTA- JOTI 
komunikacija: skautatinklyje ir 
Facebook. 

   

LS vadovų sąskrydţio vidinė ir išorinė 
komunikacija 

   

Skautiškų specialybių akademijos 
vidinė komunikacija 

   

Vidinė ir išorinė komunikacija projekte 
"Tautiška giemė aplink pasaulį" 

   

Kas dieną atnaujinama Lietuvos 
skautijos Facebook paskyra 

 

 



Administracinio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos prioritetas Strategijos uždavinys 
Nuveikta veikla ir jos 
rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio 
įgyvendinimui 

#2 PRIORITETAS. 
Suaugusių žmonių 
savirealizacija per 

savanorystę 

2.4. Techninio ir 
informacinio palaikymo 

savanoriams uţtikrinimas 

Suteikta pagalba 
nariams dėl skautai.lt ir 
skautiškų paštų 
administravimo. 

Parengtas pirmijos 
posėdţio protokolas 

Suteikta pagalba 
organizacijos 
vadovams ir 
savanoriams 
einamaisiais 
klausimais 

Parengti dokumentai 
Raudonajam kryţiui 

Išsiųsti naujienlaiškiai 
nariams 

Kartu su URS parengta 
LS 2014 m. dokumentai 
WOSM apie 
organizacijos veiklą ir 
pakeitimus įstatuose. 

#7 PRIORITETAS. Versli 
organizacija 

7. Uţtikrinti stabilų 
finansavimą baziniam 
organizacijos veiklos 

administravimui 
(Svarbiausių asmenų DU, 
patalpų išlaikymas, ryšiai, 

buhalerinės ir IT 
paslaugos, suvaţiavimo 

organizavimas, Pirmijos ir 
Tarybos posėdţiai). 

Pardavinėta atributika 
Kauno, Marijampolės, 
Panevėţio, Šiaulių, 
Tauragės, Telšių, 
Vilniaus ir jūrų skautų 
kraštų stovyklose 

Parengti einamieji 
organizacijos dokumentai 

Įkeltos naujos prekės į 
skautišką parduotuvę 

Paskelbta informacija 
apie nacionalinės 
būstinės darbo laiką 

Išsiųstos naujos 
uniformos 

Pavaduota vyr. 
skautininkė: Susitikta su 
LR Seimo pirmininke 
L.Grauţiniene, Lietuvos 
ambasadoriumi Estijoje 
N. Tamkevičium, 
pristatytos ataskaitos 
JRD ir mokinių, 
parengtas ir išsiųstas 
projektas SOCMIN 

Administruota ir 
priţiūrėta nacionalinė 
būtinė 

Organizuota LS 20-
mečio konferencija 

Priimti nauji 
nuomininkai 
nacionalinės būstinės I 
aukšte 

Bendrauta su Guoda 
Vaitkevičiūte dėl 
paramos organizacijai 
Sąskrydţio ir 
Konferencijos metu 

Pradėtas naujas nario 
mokesčio rinkimo 
etapas uţ 2016 m., 
parengta informacija 
apie nario mokesčio 

Bendrauta su Vilniaus 
bėgimo su vėliavomis 
organizatoriais dėl 
skautų dalyvavimo 
renginyje liepos 6 d. 



rinkimo patarimus 

#3 PRIORITETAS. 
Narystės vertė 

3.1. Sustiprinti narystės 
LS vertinimą narių tarpe 

Bendrauta su Vilniaus 
NVO taryba dėl B. 
Drąsutytė atrankos. B. 
Drąsutytė atrinkta į 
Tarybą. 

Bendrauta su Telšių 
kraštu dėl liepos 6 d. 
minėjimo. Pagalba KS 
dėl liepos 6 d. renginių 
Lietuvoje. 

Vykdyta Sąskrydţio 
registracija ir narių 
informacimas renginio 
klausimais 

J. Lukaševičiūtė aplankė 
Kauno, Vilniaus, oro 
skautų, jūrų skautų ir 
Kernavės (skautai - 
neskautams) stovyklas. 
Bendrauta su vadovais 
apie jų problemas ir 
prašymus organizacijai. 

Kartu su D. Autukiene 
suorganizuota atranka 
dėl vyresniškumo 
laipsnių suteikimo ir 
parengti dokumentai 
tarybos posėdţiui dėl 
laipsnių teikimo 

Dalyvauta "Misija Sibiras" 
D. Barsio išlydėtuvėse ir 
pasitikime 

Parengti raštai LR 
Seimo pirmininkei dėl 
susitikimo rugsėjo 
mėnesį, skautų 100-
mečio, kita informacija 
susitikimo protokolui 

Bendrauta su D. 
Mikelinskiene dėl 
Vokietijos jaunimo 
organizacijos atstovo 
susitikimo su vyr. 
skautininke rugpjūčio ir 
spalio mėn. 

Parengti, uţsakyti ir 
išsiųsti kvietimai į LS 
20-mečio konferenciją. 

Priimti Italijos skautai ir 
administruota jų 
viešnagė 

Pagaminti ir išsiųsti 
nario paţymėjimai 

Pagalba organizuojant 
Specialybių akademiją 

Dalyvauta LS 20-mečio 
gimtadienio šventėse 
Lietuvoje (Kaunas, 
Vilnius, Šilalė, 
Jurbarkas, Telšiai) 

Organizuotas LS 
sąskrydis "Budėk!" 

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

1.2. Skatinti tarptautinę 
skautišką veiklą 

Pagalba Baltic 
Jamboree 
organiatoriams, 
padėkų parengimas 
Lietuvos 
koordinatoriams. Įteikta 
padėka ir dovana 
Estijos organizacijai 

Bendrauta su "Galley 
group" dėl uţsakomojo 
renginio Tauragėje 

   

Bendrauta su Janina 
Ţvirblyte - Paslavičiene 
dėl NFŠ krepšelių 
projekto 

   

Bendrauta su draudimu ir 
Estijos organizacija dėl 



narių gydymo sąskaitų 
padengimo 

   

Parengtos II ketvirčio 
ataskaitos 

   

Bendrauta su Armėnijos 
skautais dėl narių 
dalyvavimo nacionalinėje 
stovykloje 

   

Bendrauta su Kauno 
savivaldybe dėl NFŠ 
krepšelių komisijos 

   

Pagalba organizuojant 
WOSM Europos reg. 
komiteto nario vizitą 

   

Prangti raštai dėl regatos 
dalyvių nakvynės ir 
veiklos leidimų 

   

Bendrauta dėl gauto 
pasiūlymo perkelti 
skautišką parduotuvę po 
naujų pavadinimu. 
Pasiūlymas atmestas 

   

Bendrauta su savanoriais 
norinčiais atlikti praktiką 
Lietuvos skautijoje 

   

Suteiktos konsultacijos 
asmenims norintiems 
prisijungti prie 
organizacijos veiklos 

 



LIETUVOS SKAUTIJOS PIRMIJOS POSĖDŢIO 

PROTOKOLO IŠRAŠAS 

 

2015 10 08 Nr. XV-P-07 

Kaunas 

Posėdţio pirmininkė: Ieva Ţilinskienė 

Posėdţio sekretorė: Justina Lukaševičiūtė 

 

Dalyvauja: 8 LS pirmijos nariai. 

Dalyviai: Justina Lukaševičiūtė, Benita Mincevičiūtė, Domas Nutautas, Inga Rainytė, Eglė 

Šidlauskaitė, Dovilė Vinkevičiūtė, Monika Ţemaitaitytė, Ieva Ţilinskienė (Priedas Nr. 1). 

Svečiai: Saulius Arlauskas. 

Darbotvarkė: 

1. Dėl skyriaus nuveiktų ir planuojamų darbų; 

2. Dėl Lietuvos skautijos Pirmijos, Tarybos ir komisijų išplėstinio posėdţio; 

3. Kiti klausimai. 
 

1. SVARSTYTA. Skyrių nuveikti ir planuojami darbai. 

Planuojami darbai (Priedas Nr. 2) 

Skyrių nuveikti darbai (Priedas Nr. 3) 

LS Komercinio renginio ataskaita (Priedas Nr. 4) 

 

2. SVARSTYTA. Lietuvos skautijos Pirmijos, Tarybos ir komisijų išplėstinis posėdis. 

Pristato: Ieva Žilinskienė. 

 

3. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

3.1. Išplėstinis posėdis su LS Taryba. 

Pristato: Ieva Žilinskienė. 
Planuojama data posėdţiui su LS Taryba š. m. spalio 24-25 dienomis, Palūšėje.  

Kitas posėdis š. m. lapkričio 11 d. Vilniuje.  

 

Posėdţio pirmininkė:        Ieva Ţilinskienė 

 

Posėdţio sekretorė:        Justina Lukaševičiūtė 



 

Priedas Nr. 2 

Eil. 

Nr. 
Užduotis Terminas 

Atsakingas 

asmuo 
Komentarai 

1 PŠ ataskaita ir geroji patirtis 2015 11 01 

Ieva 

Ţilinskienė ir 

Eglė 

Šidlauskaitė 

Ţr. XV-P-03 

protokolo 1 

punktą 

2 Skautų aido leidyba 2015 11 01 

Eglė 

Šidlauskaitė 

ir Ieva 

Ţilinskienė 

Ţr. XV-P-04 

protokolo 2 

punktą 

3 
Strategijos veiklos 

atnaujinimas su Tarybos 

strateginiu komitetu 

2015 11 01 
Ieva 

Ţilinskienė 

Ţr. XV-P-04 

protokolo 2 

punktą 

4 
Apklausa dėl sąskrydţio 

koncepcijos 
2015 12 31 

Dovilė 

Vinkevičiūtė 

Ţr. XV-P-06 

protokolo 2 

punktą 

5     

 

 



Priedas Nr. 3 

Vyr. skautininkės ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos 
prioritetas 

Strategijos uždavinys 
Nuveikta veikla ir jos 
rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio įgyvendinimui 

#4 
PRIORITETAS. 
Naujų narių 
pritraukimas 

4.2. Bendradarbiauti su 
institucijomis gerinant 
sąlygas naujų vienetų 
steigimuisi 

2015 09 10 pasirašyta 
bendradarbiavimo sutartis su 
LR Krašto apsaugos ministerija.  

2015 09 10 susitikimas su 
mokymų koordinatore Milda 
Bacevičiūte. Aptartas 
dabartinis LS mokymų 
modelis, sudėliotos gairės 
tolimesnei veiklai. Aptarti 
einamieji reikalai. 

#7 
PRIORITETAS. 
Versli 
organizacija 

7. Uţtikrinti stabilų 
finansavimą baziniam 
organizacijos veiklos 
administravimui 
(Svarbiausių asmenų 
DU, patalpų išlaikymas, 
ryšiai, buhalerinės ir IT 
paslaugos, suvaţiavimo 
organizavimas, Pirmijos 
ir Tarybos posėdţiai). 

Pateiktas Erasmus+ projektas 
"Jaunimo edukacinis 
kongresas", 4 kartą. Pateiktos 
JRD ir Uţsienio lietuvių projektų 
ketvirčio ataskaitos. Pagalba 
administruojant NVŠ projektą, 
sutarčių pasirašymai, raštų 
teikimai savivaldybėms - 
projekte dalyvauja 1000 LS 
vaikų. 

2015 09 23 susitikimas su 
ŢIS vedėja Dovile 
Vinkevičiūte. Aptarti 
einamieji skyriaus darbai, 
tolimesnės veiklos. Suderinti 
tolimesni reikalai ir veiklos 
VŠĮ Vilniaus skautų centras. 
Kursime edukacines 
programas ir siūlysime 
visuomenei.  

#5 
PRIORITETAS. 
Skautybės 
šimtmetis 

5.2. Panaudoti šimtmetį 
skautų įvaizdţio 
stiprinimui 

2015 09 23 kartu su T. Broga 
dalyvavimas LR Seimo Švietimo 
ir kultūros komiteto posėdyje, 
kur buvo pristatytas Skautybės 
šimtmetis. Komiteto siūlymas 
buvo neskelbti atskirai 
Skautybės judėjimo metų, o 
įtraukti į valstybės Šimtmečio 
programą. 2015 09 28 
vykusiame LR Seimo posėdyje 
buvo nepritarta komiteto 
siūlymui ir klausimas dėl 
Skautybės judėjimo metų 
paskelbimo perduotas Jaunimo 
ir sporto komisijai. Kada įvyks 
artimiausias komisijos posėdis - 
neaišku. 

Organizuotas ir kuruotas 
WOSM atstovo Kevin 
Camilleri vizitas. 

#4 
PRIORITETAS. 
Naujų narių 
pritraukimas 

4.2. Bendradarbiauti su 
institucijomis gerinant 
sąlygas naujų vienetų 
steigimuisi 

2015 10 01 kartu su T. Broga 
susitikimas su LR Ministru 
Pirmininku Algirdu Butkevičiumi. 
Aptartos bendradarbiavimo 
gairės. Toliau nuspręsta dirbti 
su Ministro Pirmininko patarėju 
J. Pankausku. Susitikimas su 
patarėju įvyko 2015 10 08. 

Organizuotas ir kuruotas LS 
gimtadienis ir LS 20-mečio 
konferencija. 

#4 
PRIORITETAS. 
Naujų narių 
pritraukimas 

4.2. Bendradarbiauti su 
institucijomis gerinant 
sąlygas naujų vienetų 
steigimuisi 

2015 09 22 kartu su T. Broga 
susitikimas su Lietuvos 
kariuomenės Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų karininku 
Tomu Pakalniškiu. Susipaţinta 

2015 09 21 susitikimas su 
LS buhalteriu. Aptartos 
ketvirčio finansinės 
ataskaitos, NVŠ projektas, 
einamieji LS reikalai. 



su savanorių veikla. Nuspręsta 
2015 11 12 organizuoti 
susitikimą Kaune, kuriame 
dalyvaus Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų vadas, 
Lietuvoje veikiančių kuopų 
vadai, kurio metu bus pristatyta 
LS veikla ir struktūra, susitarti 
bendradarbiavimo taškai 
regioniniu lygmeniu.  

   

2015 09 23 susitikimas su 
Monika Ţemaitaityte. 
Atributikos poskyrio darbų 
perėmimas iš Vilmos 
Lenkutytės. Susitarti darbo 
principai, reguliarūs 
inventorizacijos terminai, 
ataskaitų teikimo terminai. 

   

Kartu su ŢIS vedėja Dovile 
Vinkevičiūte pradėta 
dalyvauti ilgalaikiuose 
mokymuose "Andragoginių 
kompetencijų tobulinimas 
neformaliojo suaugusių 
švietimo ir tęstinio 
mokymosi organizatoriams 
ir koordinatoriams": 2015 09 
23-25, 2015 10 06-08.  

   

2015 10 01 susitikimas su 
Ateitininkų federacijos 
generaliniu sekretoriumi. 
Aptartas bendradarbiavimas 
dėl BTU.  

 

Jaunimo programos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos 
prioritetas 

Strategijos 
uždavinys 

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

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

1.1. Stiprinti 
skilčių 
sistemą, 
ugdyti 
demokratijos, 
lyderystės, 
atsakomybės 
ir 
bendradarbiav
imo įgūdţius 

- Surinkti visų kraštų ir jūrų skautų 
konferencijos koordinatoriai skilčių 
metams. 
- Jiems suteikta reikiama informacija 
konkursui palaikyti. 
- Parengtos registracijos, sueigų 
raportų formos, patogus atsakymų 
perţiūrėjimas koordinatoriams. 
- skautai.lt paskelbta informacija 
konkurso dalyviams. 
 
Pradėti skilčių metai. 

Domas Nutautas dalyvavo 
susitikimuose su WOSM atstovu 
Kevin Camilleri. 

 

1.3. Atnaujinti 
jaunimo 
programą 

Išleistas pirmojo komikso 
jaunesniesiems skautams numeris: 
https://www.scribd.com/doc/283515

Domas Nutautas dalyvavo LS 
20-mečio konferencijoje. 



pagal 
organizacijos 
tikslus didinant 
veiklos 
patrauklumą 
nariams. 

971/Lazerio-Ir-Tento-nuotykiai-1-
dalis 

 

1.6. Uţtikrinti 
patogų 
metodinės 
informacijos 
pateikimą 
vadovams 

Išleistas atnaujintas "Jaunesniųjų 
skautų vodovo knygos" 3 skyrius - 
Simbolika. 
https://www.scribd.com/doc/283513
822/Jaunesni%C5%B3j%C5%B3-
skaut%C5%B3-vadovo-knyga-3-
skyrius-simbolika 

Domas Nutautas dalyvavo LS 
gimtadienyje. 

 

1.6. Uţtikrinti 
patogų 
metodinės 
informacijos 
pateikimą 
vadovams 

Su Pavel Mikriukov, Ievos 
Ţilinskienės ir Eglės Šidlauskaitės 
pagalba parengta knyga vadovams: 
"Mokomės skautiškai" 
http://www.scribd.com/doc/2840569
52/Mokome-s-skautis-kai-Geros-
vertyb%C4%97s-naudingi-
%C4%AFg%C5%ABd%C5%BEiai-
ir-draugai-visam-gyvenimui 

  

Užsienio ryšių skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos 
prioritetas 

Strategijos 
uždavinys 

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

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

1.2. Skatinti 
tarptautinę 
skautišką 
veiklą 

Atnaujintas ir publikuotas rugsėjo 
mėnesio tarptautinių galimybių 
naujienlaiškis. Naujienlaiškis toliau 
koordinuos URS narė 
A.Dambrauskaitė 

A. Klumbys uţregistruotas į Omane 
vyksiantį jaunimo susitikimą broliams.  

 

1.2. Skatinti 
tarptautinę 
skautišką 
veiklą 

Gautos pirmosios uţklausos 
naudojant naują informacijos 
sistemą - anketą, ieškant kontaktų 
ar kitų atsakymų 
(https://docs.google.com/forms/d/1
5QpojWvXTmh_gUsYLw_r6MgGvZ
ou3eUnUNbV3l8g-mE/viewform). 
Suteikta informacija ieškantiems 
kontaktų, išsiuntinėtos uţklausos ir 
toliau perduodami kontaktai 
ieškojusiems. Šitaip palengvinome 
elektroninių laiškų rašymą - anketa 
padeda iš anksto gauti reikalingą 
informaciją norint pagelbėti įvairiais 
klausimais. 

URS narė M.Paulauskaitė ir 
B.Uţkurienė (SS) dalyvavo Baltic Sea 
Meeting Gdanske, Lenkijoje. 
Kasmetiniame subregiono renginyje 
LS dalyvauja jau penkti metai iš eilės. 
Renginyje palaikome ryšius su 
artimiausiais kaimynais bei dalinamės 
naujausia informacija, pasiruošimais 
konferencijai ar aktualia tema. Šiemet 
tema buvo suaugusiųjų ţmonių 
valdymas organizacijoje, pristatytas 
LS modelis. Ataskaitos ir straipsnis 
ruošiami. 



   

s. B.Drąsutytė susitiko su savanoriu 
neskautu, ieškančiu galimybių 
prisijungti prie URS bei skautų 
Vilniuje veiklos. Pasiūlyta organizuoti 
bei prisidėti prie tarptautinio projekto 
Vilniaus krašte arba uţsiimti 
smulkesniais darbais URS. 

   

Išsiųsti ir pasirašyti Erasmus+ 
partnerystės mandatai WOSM 
projektuose Training Commissioners 
Meeting ir Agora 2016. Lietuvoje vyks 
Young Spokesperson event (čia 
kaţkur reik įrašyti, nţn ar URS) 

 

Komunikacijos skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos 
prioritetas 

Strategijos 
uždavinys 

Nuveikta veikla ir jos 
rezultatai 

Einamieji darbai, nepriskiriami jokio 
uždavinio įgyvendinimui 

#4 PRIORITETAS. 
Naujų narių 
pritraukimas 

4.1. Uţtikrinti 
sklandų 
suaugusių 
ţmonių įvedimą 

Įpusėtas skautus 
reprezentuojančio 
filmuko įgyvendinimas. 

Kasdienis Facebook paskyros 
atnaujinimas. 

   

Kasdienė skautatinklio prieţiūra. 

   

Lukas Kornelijus Vaičiakas pasirodė ZIP 
FM eteryje ir pasakojo apie savanorystę.  

   

Įgyvendinta LS 20-mečio akcija rugsėjo 
15 d. dėvėti skautiškus kaklaraiščius. 

   

Įgyvendinta LS 20-mečio viktorina LS 
Facebook paskyroje. 

   

Sumaketuota Jaunesniųjų skautų vadovo 
knyga. 3 skyrius: Simbolika. 

   

Sumaketuota JPS parengta knyga 
Mokomės skautiškai. 

   

Pranešimai spaudai: apie Lietuvos 
skautijos 20-metį, skautų 100-mečio 
metus. 

   

Bendradarbiavimas su Ateitininkų 
federacija reklamuojant BTU projektą. 

   

Skyriaus nario Karolio Martinaičio 
organizuojami JOTA-JOTI renginiai 
(Vilniuje ir Panevėţyje), kontaktavimas su 
radijo mėgėjais, JOTA- JOTI 
komunikacija: skautatinklyje ir Facebook. 

   

Vykdomas monitoringas. 

   

Pasivaţinėjimas linksmuoju autobusiuku. 

 

 



Administracinio skyriaus ataskaita už nuveiktus darbus 

Strategijos 
prioritetas 

Strategijos uždavinys 
Nuveikta veikla ir jos 
rezultatai 

Einamieji darbai, 
nepriskiriami jokio 
uždavinio 
įgyvendinimui 

#2 PRIORITETAS. 
Suaugusių žmonių 
savirealizacija per 
savanorystę 

2.4. Techninio ir informacinio 
palaikymo savanoriams 
uţtikrinimas 

Suteikta pagalba 
nariams dėl skautai.lt ir 
skautiškų paštų 
administravimo. 

Parengtas pirmijos 
posėdţio protokolas 

  

Suteikta pagalba 
organizacijos vadovams 
ir savanoriams 
einamaisiais klausimais 

Parengti einamieji 
organizacijos 
dokumentai 

  

Išsiųsti naujienlaiškiai 
nariams 

Paskelbta informacija 
apie nacionalinės 
būstinės darbo laiką 

#7 PRIORITETAS. 
Versli organizacija 

7. Uţtikrinti stabilų finansavimą 
baziniam organizacijos veiklos 
administravimui (Svarbiausių 
asmenų DU, patalpų išlaikymas, 
ryšiai, buhalerinės ir IT paslaugos, 
suvaţiavimo organizavimas, 
Pirmijos ir Tarybos posėdţiai). 

Išsiųstos naujos 
uniformos 

Bendrauta su 
draudimu ir Estijos 
organizacija dėl narių 
gydymo sąskaitų 
padengimo 

  

Administruota ir 
priţiūrėta nacionalinė 
būtinė 

Parengtos III 
ketvirčio ataskaitos 

  

Bendrauta su "Galley 
group" dėl uţsakomojo 
renginio Tauragėje 

Bendrauta su Janina 
Ţvirblyte - 
Paslavičiene dėl NFŠ 
krepšelių projekto 

  

Susitikta su M. 
Ţemaitaityte dėl 
tolimesnio 
bendradarbiavimo. 

Bendrauta su Kauno 
savivaldybe dėl NFŠ 
krepšelių komisijos 

  

Atlikta skautiškos 
parduotuvės 
inventorizacija. 

Suteiktos 
konsultacijos 
asmenims norintiems 
prisijungti prie 
organizacijos veiklos 

  

Pradėta derinti 
pardavimai ir akcijos 
Kalėdiniam sezonui. 

Administruota LS 
nacionalinė būstinė 

#3 PRIORITETAS. 
Narystės vertė 

3.1. Sustiprinti narystės LS 
vertinimą narių tarpe 

Organizauotas LS 20-
sis gimtadienis ir 
konferencija. 

Pradėtas nac. 
būstinės remontas. 

  

Organizuotas WOSM 
atstovo Kevin Camilleri 
vizitas. 

Išrašytos sąskaitos 
faktūros. 

 

 


